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Valmisteita lemmikeille
3.2021

Lemmikin terveydenhoito –
osa perheen hyvinvointia
Terve, hyvinvoiva lemmikkieläin nauttii olostaan ja elämästään. Se myös näkyy:
eläin on terveen ja kauniin näköinen. Tämä vaatii kuitenkin huolenpitoa,
terveyden hoitoa. Puhtaus, liikunta, lepo, kunnon ravinto, vitamiinit ja hivenaineet
ylläpitävät niin ihmisen kuin eläimenkin terveyttä ja hyvinvointia. Ne ehkä jopa
kaunistavatkin. Osa lemmikkieläimen terveydenhoitoa on säännölliset rokotukset
ja eläinlääkärin usein samanaikaisesti suorittamat terveystarkastukset. Joskus
kaikesta huolimatta lemmikkieläin sairastuu. Silloin on pikimmiten otettava
yhteyttä eläinlääkäriin.

Vatsaongelmiin
Biobak 175 g

175 g

Biofarm 90108

Koostumus:
Ohrajauhoa
Glukoosia
Enterococcus faecium NCIMB 10415 (E
1705) 2 x 1011 pmy/kg

Annostelu: Teelusikallista / pv.		
Annostelu voidaan tarpeen
Kissa:
1
vaatiessa kaksinkertaistaa.
Koira alle 5 kg:
1
5-10 kg:
1-2		
10-30 kg
2		
30-60 kg
3		
Kanit:
1		
Jyrsijät:
1/4
Inupekt Forte 60 tabl		
60 tabl.

Koostumus:
1 tabletti sisältää
Inuliinia
beta-1,3/1,6-glukaania
pektiiniä
glukoosia

300 mg
30 mg
30 mg
130 mg

Annostelu:
Alle 10 kg
10-20 kg
20-40 kg
yli 40 kg

tabl./pv
1
2
3
4

Ripulin yhteydessä
annostus voidaan
kaksinkertaistaa.

!
Uutuus

200 ml
Koostumus:
oligofruktoosisiirappi 15,0%
pektiini 0,5%
Kaoliini (asbestivapaat) E559)
200 000 mg/kg

Kaopekt Forte pasta 16 ml		
AIKA Kaopekt forte pasta on erikoisruokavalio fysiologisen
ruuansulatuksen vakauttamiseen.
AIKA Kaopekt forte pasta on koirien ja kissojen täydennysrehu, jossa yhdistyvät probiootit, prebiootit, glutamiini, kaoliini ja pektiini. Kaopekt forte pastaa käytetään
ruuansulatushäiriöiden ehkäisemiseksi, niiden aikana ja
niiden jälkeen. Pasta on helppo annostella, paistetun lihan
makuinen ja se maittaa hyvin sekä koirille että kissoille.

Uutuus

!

Biofarm 90111

Biofarm 90110

Koostumus:
Rypsiöljy, Frukto-oligosakkaridit, Mannaanioligosakkaridit (kuivattu Saccharomyces
Cerevisiae), Pektiini, Glutamiinipeptidit, Hiivat
(hiivasta johdettu paistetun lihan maku).
Lisäaineet: Lisäaineet suolistoflooran stabiloimiseen: Enterococcus faecium NCIMB 10415
(4b1705) 6,6 x 1011 CFU/kg. Teknologiset
lisäaineet: Kaoliini 96 000 mg/ kg, Karamelliväri 20 000 mg/kg.
30 ml
Koostumus: Glyseriini, Dekstroosi (hyvin
sulava hiilihydraatti), Juurikasmelassi,
Hiivat ja niiden osat [panimohiiva],
Natriumkloridi, Kaliumkloridi, Magnesiumkloridi. Lisäaineet (per 100 ml):
Sidonta-aine, paakkuuntumisenestoaine &
sakeuttamisaine: E558 Bentoniitti – montmorilloniitti 40 g. Sisältää sakeuttamis- ja
hyytelöimisaineita (limaa muodostavien
aineiden lähde).

75 g
150 g

PetGuide suolisto 75 g ja 150 g
Maitohappobakteerijauhe tasapainottamaan
koiran ja kissan suolistomikrobistoa.
Ainoa Euroopan Elintarvikeviraston (EFSA) hyväksymä
laktobasilli koirien ja kissojen suolistoflooran tasapainottamiseen.

Biofarm 90151

Oriola/msi 314633

Koostumus:
Eläviä L. acidophilus D2 maitohappobakteereja 500 milj. cfu/g,
maltodekstriini
Säilyy huoneenlämmössä
avaamattomana
parasta ennen päivään.
Avattuna 2 kk. Purkkiin ei saa
päästä kosteutta. Säilytetään
kansi tiiviisti suljettuna.

Oriola/msi 338 700

Käyttöohjeet:
Ravista voimakkaasti ennen käyttöä.
Annostele 1 ml/ kg 2-3 kertaa päivässä, 3-4
päivän ajan, tai eläinlääkärin ohjeen mukaan.
Käytä pullon mukana tuleva ruiskua, annostele
oikea määrä suoraan eläimen suuhun.
Suositellaan eläinlääkärin konsultaatiota
ennen käyttöä tai käyttöajan pidentämistä.
16 ml

Evimox 30 ml
Erityisravinnoksi tarkoitettu täydennysrehu koirille ja kissoille äkillisten ruoan imeytymishäiriöiden vähentämiseksi.
Bentoniitilla – montmorilloniitilla (smektiitillä) on kyky imeä
itseensä suuria määriä vettä. Smektiitin on eri eläinlajeilla
osoitettu imevän itseensä bakteereja, toksiineja ja viruksia.
Smektiitin on myös osoitettu suojelevan suoliston limakalvoja, vähentävän tulehdusta ja auttavan veden imeytymistä
takaisin suolistoon. Nämä ominaisuudet tukevat yhdessä
ruoansulatuskanavan terveyttä varsinkin ripulin aikana.
Sisältää myös prebiootteja, elektrolyyttejä sekä energian
lähteen.

Käyttö:
- Ripulin yhteydessä
palauttamaan suoliston
bakteerikanta entiselleen.

Käyttö:
- Ennaltaehkäisevänä eläintä stressaavissa tilanteissa, esim:
antibioottihoidon, ruokavalion muuttumisen, kuljetuksen tai
vieroituksen yhteydessä.
- Luonnon prebiootti joka ylläpitää suoliston hyvää bakteerikantaa.
- Pektiini sitoo suolistossa bakteereja ja muita myrkkyjä.
- Kiinteyttää ulostetta.
- Sopii säännölliseen käyttöön kaikille lemmikkieläimille.

Kaopekt Forte 200 ml		
Kaopekt Forte on täydennysrehu koirille ja kissoille akuuttien ruoansulatushäiriöiden yhteydessä.
Kaopekt Forte perustuu kolmen ainesosan yhdistelmään:
• Kaoliinilla on absorboivia ominaisuuksia
• Pektiini lisää ulosteiden viskositeettia
• FOS:lla on prebioottisia ominaisuuksia,
se edistää suoliston mikrofloran kasvua

Oriola/msi 336515

Oriola/msi 341482

Käyttöohje ja annostus:
Kissat, kissanpennut, koiranpennut
sekä aikuiset koirat alle 10 kg: 1-2 ml
2-3 kertaa päivässä.
Aikuiset Koirat 10-20 kg: 2-3 ml 2-3
kertaa päivässä. Yli 20 kg: 4-5 ml 2-3
kertaa päivässä. Suoraan suuhun tai
ruuan joukossa. Suositeltava käyttöaika: Enintään 4 viikkoa.

Biofarm 90112

Oriola/msi 338 887

Annostelu: Kahdesti päivässä eläimen
suuhun 1 – 2 viikon ajan; huomattavaa
edistystä nähdään yleensä 3 päivän
jälkeen.
Annosmäärä (kahdesti päivässä)
Kissat ja koirat < 5 kg
2 ml
Kissat & koirat 5 - 15 kg
3 ml
Koirat 15 - 30 kg
5 ml
Koirat > 30 kg
7 ml
Biofarm 90116
Biofarm 90115

Oriola/msi 341 210
Oriola/msi 340 689

Annostelu:
1 annos kerran päivässä ruokaan sekoitettuna. Annostelu eläimen painon mukaan.
Voidaan käyttää päivittäin tai kuuriluontoisesti.
Annosmäärä
Kissat ja koirat < 10 kg
1/2 tl
Kissat & koirat 10-25 kg
1 tl
Koirat > 25 kg
2 tl
1 teelusikka = n. 2,5 g

Virtsateiden hyvinvoinnin tukemiseksi
Kiveton 100 g

Biofarm 90090

100 g

Kiveton on koiren ja kissojen virtsateiden hyvinvointia tukeva
valmiste. Kiveton puskuroi virtsan ph:n pysymään turvallisissa
rajoissa. Kiveton sopii käytettäväksi kalsium oksalaatti- ja/tai
struviittikiteiden ja kivien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Oriola/msi 334900

Annostus:
yksi mittalusikallinen (0,6g)
5 elopainokiloa kohden päivässä.

Koostumus:
N-asetyyli-D-glukosamiini,
karpalouute, kaliumsitraatti,
DL-metioniini

Sydämen ja verisuonien toiminnan tukemiseksi
Vigoron Cardio 170 g
Vigoron cardio on useita antioksidantteja sisältävä täydennysrehu
koirille ja kissoille tukemaan sydämen (lihasten) ja verisuonien
hyvinvointia. Karnitiinilla on tärkeä rooli energia-aineenvaihdunnassa, erityisesti rasvahappojen hapettumisessa mitokondrioissa.
Tauriini osallistuu solujen kalsiumin kulun säätelyyn. Pycnogenol
on luonnon kasviantioksidantti, joka vaikuttaa suotuisasti sydämen ja verisuonten toimintaan. Ubikinoni osallistuu soluhengitykseen ja suojaa solukalvoja lipidiperoksidaatiolta. E-vitamiinilla on
tärkeä rooli lihasten toiminnassa, se suojaa myös soluja hapettumiselta. Vigoron cardio valmisteesta hyötyvät erityisesti seniorit,
mutta tuote sopii erinomaisesti myös urheilukoirille ja toipilaille.

Biofarm 90091

170 g

Annostus:
Eläimen (koira, kissa) paino:
1-15 kg: 3 mitallista päivässä
15- 40 kg: 6 mitallista päivässä
>40 kg: 9 mitallista päivässä
Ruokaan sekoitettuna, päiväannos on
hyvä jakaa kahteen osaan.

Koostumus
Pycnogenol® (0,83 %), karpalo
Ravitsemukselliset lisäaineet
/ mitta
L-karnitiini
240 mg
Tauriini
125 mg
Ubikinoni
12,5 mg
E-vitamiini
30 mg
Seleeni
(orgaaninen seleeni) 3 mcg
paakkuntumisenestoaine

Oriola/msi 338501

/ kg
400 000 mg
200 000 mg
20 000 mg
50 000 mg

mitta (1 ml) = n.0,6 g

5 000 mcg

Maksan toiminnan tukemiseksi
Liveron acute

60 tabl

60 tabl

N-asetyylikysteiini (NAC) on luonnossa esiintyvän aminohapon
johdannainen. Siitä muodostuu kysteiiniä, jota tarvitaan elimistön
oman tärkeän antioksidantin (glutationi) synteesiin. NAC-lisällä
voidaan tukea kysteiinin riittävää saantia synteesissä. NAC toimii
myös itse suoraan antioksidanttina sitoutuen reaktiivisiin happiradikaaleihin ja vähentäen näin oksidatiivista stressiä.
NAC:n käyttö on perusteltua oksidatiivisen stressin yhteydessä
kaikissa maksan myrkytystiloissa, kriittisesti sairailla koirilla sekä
akuutin haimatulehduksen yhteydessä.

Koostumus:
N-asetyyli L-kysteiini (NAC) 600 mg/ tbl

Biofarm 90092

Oriola/msi 338735

Ohje eläinlääkäreille / annostus:
Akuutit maksaa rasittavat tilanteet:
Suun kautta. Ensimmäinen annos 140280 mg NAC:ta elopainokiloa kohti
(140mg/kg on yleisimmin käytetty annos). Sen jälkeen 70 mg elopainokiloa
kohti joka 6. tunti vähintään 7 kertaa.

Munuaisten toiminnan tukemiseksi
60 ml
180ml

Pronefra Oraalisuspensio. 60 ja 180 ml
Täydennysrehu, erityisruokavalio munuaistoiminnan tukemiseen kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä koirilla ja
kissoilla
Koostumus:
Puhdistettu kasviöljy (oliivi ja kopra), liha- ja
eläinperäiset tuotteet (kana), kalsiumkarbonaatti 3,6 %, hydrolysoitu kalaproteiini 1,9%,
kitosaani 1%, magnesiumkarbonaatti 1%.
Lisäaineet/kg: Teknologiset lisäaineet:
Polyoksyetyleeni(20)-sorbitaani-mono-oleaatti: 4 900 mg.

Biofarm 90133
Biofarm 90134

Annostus ja käyttöohje:
Kissa: 1 ml/ 4 kg kahdesti päivässä;
koira: 1 ml/ 5 kg kahdesti päivässä.
Annetaan kahdesti päivässä ruoan kanssa tai
ruokinnan yhteydessä käyttämällä annosruiskua.
Ravista voimakkaasti ennen käyttöä. Vähäinen
määrä sakkaa on normaalia. Juomavettä on
oltava jatkuvasti saatavilla. Ohjeannosta ei tule
ylittää. Suositellaan eläinlääkärin lausunnon
pyytämistä ennen käyttöä. Katso tarkemmat
annosteluohjeet oikeaan annosteluun pakkausselosteesta (kuvat).

Oriola/msi 341518
Oriola/msi 341519

PRONEFRA on maistuva
ja tuotteen teho perustuu
neljään eri ainesosaan
• kalsium- ja magnesiumkar
bonaatit vähentävät fosforin
imeytymistä
• kitosaani tunnetaan virtsan
toksiinien sitojana suolis
tossa
• kalaperäiset oligopeptidit
ylläpitävät normaalia veren
painetta

Muistin toiminnan tukemiseksi
Memopet 100 tabl
Memopet täydennysrehu sisältää sekoituksen patentoitua,
hyvin imeytyvää viinirypäle- ja kanadanmustikkauutetta
(Phenomind 40 mg/ tabl.), joka sisältää runsaasti flavonoideja
ja katekiineja. Synergistinen kahden uutteen vakioitu yhdistelmä imeytyy tehokkaasti. Uutteen pienikokoiset yhdisteet
läpäisevät veri-aivoesteen ja vaikuttavat aivoissa kognitiivisiin toimintoihin. Uute edistää aivojen mikroverenkiertoa
ja uusien hermosolujen muodostumista. Mikroverenkierto
kuljettaa hapen ja ravintoaineet soluihin, elimiin ja kudoksiin,
ja tuo kuona-aineet pois. Aivot saavat enemmän happea
ja ravintoaineita muistin, oppimisen, keskittymiskyvyn ja
vireyden tueksi.
PHENOMIND is a trade mark of and is used under license from Diana Pet Food

100 tabl
Koostumus:
viinirypäleuute (Vitis vinifera) ja
kanadanmustikkauute (Vaccinium
angustifolium)
Lisäaineet/ tabl.:
C-vitamiini
30 mg
E-vitamiini
40 mg
B1-vitamiini
12 mg
B6-vitamiini
10 mg
B12- vitamiini 200 mcg
Foolihappo 300 mcg

Biofarm 90093

Oriola/msi 338736

Annostus:
Koirat: 1 tabl./ 10 kg päivässä.
Käyttö kannattaa aloittaa viimeistään
seniorikoiran osoittaessa merkkejä normaalin
vuorovaikutuksen, sisäsiisteyden tai unirytmin
häiriintymisestä. Voidaan käyttää myös
urheilu-, palvelus- ja työkoirien sekä helposti
stressaantuvien koirien keskittymiskyvyn
tukemiseen.
Suositellaan käytettäväksi vähintään kolmen
kuukauden, mutta mieluummin kuuden
kuukauden yhtäjaksoisen ajan.

Vanheneville sekä työ- ja urheilukoirille nivelten hyvinvoinnin tueksi
Cartivet+msm 100 tabl

100 tabl

Koostumus:
Glukosamiini
250 mg/tabl.
MSM (metyylisulfonyylimetaani)
250 mg/tabl.
Kondroitiinisulfaatti
200 mg/tabl
hyaluronihappoa
4,2 mg/tabl
C-vitamiini (askorbiinihappo)
20 mg/tabl
mangaani (mangaaniaminohappokelaatti) 2 mg/tabl
sinkki (sinkkiaminohappokelaatti)
1 mg/tabl

Cartivet+msm

300 g jauhe 		

Koostumus:
Glukosamiini
750 mg/mitta
MSM (metyylisulfonyylimetaani) 750 mg/mitta
Kondroitiinisulfaatti
600 mg/mitta
hyaluronihappoa
12,6 mg/mitta
C-vitamiini (askorbiinihappo)
60 mg/mitta
mangaani (mangaaniaminohappokelaatti) 6 mg/mitta
sinkki (sinkkiaminohappokelaatti) 3 mg/mitta

Biofarm 90148

Oriola/msi 314625

Annostus:
Ensimmäisen 6 viikon aikana:
Koiran paino:
alle 10 kg
1 tabl./pv
10-25 kg
2 tabl./pv
25-45 kg
4 tabl./pv
yli 45 kg
6 tabl./pv

300 g

Biofarm 90149

Oriola/msi 332990

Mitallinen (5 ml) painaa 3,3 g
Annostus:
Ensimmäisen 6 viikon aikana:
Koiran paino:
alle 15 kg
1/2 mittaa/ pv
15-30 kg
1 mitta/ pv
30-45 kg
1 1/2 mittaa /pv
yli 45 kg
2 – 3 mittaa/pv

Käyttö:
- Nivelvaivoista kärsiville,
esim. vanhuuden, loukkaantumisen tai nivelten kasvuhäiriön
seurauksena.
- Sisältää aineita jotka vaikuttavat
nivelpintojen aineenvaihduntaan.
- Kiihdyttää uuden rustokudoksen synteesiä.
- Nivelleikkauksen jälkihoitona.
- Voidaan käyttää yhdessä
kipulääkkeiden kanssa.
Annostukset voidaan puolittaa
ylläpitoannokseksi 6 viikon
jälkeen.

Cartivet Complete

150 g
300 g

jauhe

Koostumus:
Glukosamiini HCI
Kollageenipeptidi
Kondroitiinisulfaatti
Metyylisulfonyylimetaani (MSM)
N-asetyyli-D-glukosamiini
Hyaluronihappo

225 mg/mitta
170 mg/mitta
130 mg/mitta
126 mg/mitta
20 mg/mitta
4,2 mg/mitta

C-vitamiini (E300)

35 000 mg/kg

MSM

Koostumus:
MSM (metyylisulfonyylimetaani) 100 %

Oriola/msi 332989
Oriola/msi 332990

Mittalusikka (1 ml) 0,7 g
Annostus:
Ensimmäisen 6 viikon aikana:
Koiran paino:
alle 10 kg
2 mittaa/ pv
10-20 kg
4 mittaa/ pv
20-40 kg
6-8 mittaa /pv
yli 40 kg
8-12 mittaa/pv

300 g

300 g jauhe

Biofarm 90158
Biofarm 90159

Biofarm 90080

Oriola/msi 333008

Käyttöohje ja annostus.
Koirat 1-3 g pv. Sekoitetaan ruoan joukkoon.

Vitalcat Premium 90 tabl
Koostumus: Yksi tabletti sisältää
A- vitamiini
300 KY/IE
D3- vitamiini
50 KY/IE
DL-metioniini
50 mg
Tauriini
35 mg
Glukosamiini
25 mg
Kondroitiinisulfaatti
20 mg
Niasiini
3,5 mg
E- vitamiini
(dl-a-tokoferoli)
2,6 mg

90 tabl

L – Kysteiini
2,5 mg
Kalsiumpantotenaatti 0,5 mg
B1 – vitamiini
0,5 mg
B6 – vitamiini
0,4 mg
B2 – vitamiini
0,3 mg
Foolihappo
0,08 mg
Biotiini
0,01 mg
B12 – vitamiini
0,002 mg

Koostumus:
Raaka-aine: 100 % Perna Canaliculus
(Uusi-Seelantilainen viherhuulisimpukka)
Ravintosisältö keskimäärin: 100 g kapseleita sisältää
energiaa
1650 KJ/ 390 kcal
proteiinia
60 g
rasvaa
11 g
josta eikosapentaeenihappoa (EPA)
2,4 g
dokosaheksaeenihappoa (DHA)
1,7 g
eikosatetraenoikhappoa (ETA)
48 mg
hiilihydraattia
11 g

!

Biofarm 90131

Oriola/msi 321243

Käyttöohje ja annostus:
Käyttö: Kissojen oma makupala, jonka monipuolialle 5 kg 1⁄2 tabletti päivässä nen koostumus ylläpitää kissan vitamiinien saantia
5-10 kg 1 tabletti päivässä sekä nivelten ja virtsarakon limakalvon toimintaa.
yli 10 kg 2 tablettia päivässä
Nivelvaivoista tai virtsatieongelmista kärsivillä kissoilla
annos voidaan kaksinkertaistaa 4-6 viikon ajaksi.
72 kaps. Biofarm 90350
360 kaps. Biofarm 90352

Lypromax 72 kaps. ja 360 kaps.

Uutuus

Cartivet Complete on saatavilla
ainoastaan eläinlääkäreiden sekä
apteekkien välityksellä.

Käyttöohje ja annostus:
Koirat alle 20 kg; 2 kaps./pv.
Koirat 20-40 kg: 4 kaps./pv.
Koirat 40-60 kg: 6 kaps./pv.
Ensimmäisen 10 päivän jälkeen
annostus voidaan puolittaa.
Annostelun helpottamiseksi
kapselin sisältö voidaan sekoittaa
ruokaan.

- Luonnontuote nivel- ja liikuntavaikeuksista
kärsiville eläimille.
- Ei ärsytä mahalaukun seinämää.
- ETA-happojen on tieteellisissä tutkimuksissa
osoitettu helpottavan nivelvaivoja, jolloin nivelen
liikeratojen todettiin laajentuneen ja liikunnan
parantuneen.
- Ylläpitää myös ihon ja karvapeitteen luonnollista
terveyttä ja kauneutta.
- Voidaan käyttää yhdessä kipulääkkeiden kanssa.

50 ml
Biofarm 90155
120 tabl. Biofarm 90156

Hyaloral 50 ml gel, 120 tabl
Koostumus
Hyaloral gel: Entsymaattisesti hydrolysoitu
sikaperäinen kollageeni, maissisiirappi,
glyseroli, eläinperäinen glukosamiini, hydrolysoitu sian proteiini, kondroitiinisulfaatti,
gamma oryzanol, hyaluronihappo.

Sisältää:
/ml
Hyaluronihappo
1.64 mg
Hydrolysoitu kollageeni tyyppi I 182 mg
Glukosamiini HCl
32,3mg
Kondroitiinisulfaatti
16.6 mg
Gamma-orytsanoli
8.3 mg

Hyaloral purutabletit: Entsymaattisesti
hydrolysoitu sikaperäinen kollageeni, trikalsiumfosfaatti, eläinperäinen glukosamiini, kondroitiinisulfaatti, hydrolysoitu sian
proteiini, maissitärkkelys, gamma oryzanol,
magnesiumstearaatti, hyaluronihappo.

Sisältää:
Hyaluronihappo
Hydrolysoitu kollageeni tyyppi I
Glukosamiini HCl.
Kondroitiinisulfaatti
Gamma-orytsanoli

/tabletti
20 mg
2200 mg
380 mg
200 mg
100 mg

Oriola/msi 216671
Oriola/msi 235614

Hyaloral täydennysrehua
käytetään ennaltaehkäisevänä koirille ja kissoille
tukemaan nivelten liikkuvuutta. Erityisesti nivelrikolle
alttiille nuorille koirille ja
kissoille, aktiivisesti liikkuville
urheilu- ja työkoirille sekä
ikääntyville. Hyaloral sopii
myös tukihoidoksi nivelrikon
hoitoon ja kun liikkuminen
on kivuliasta.

Oriola/msi 340701
Oriola/msi 340700

Annostelu
Painon mukainen annos
kerran päivässä. Annostellaan
sellaisenaan tai ruuan joukossa. Maittavana nesteenä
Hyaloral gel on helppo antaa
kissoille ja pienille koirille.
Maittavat jakouurteiset purutabletit taas sopivat hyvin
isoille koirille sekä jo 5 kg
painoisille koirille.

Nivelten aineenvaihdunnan tukemiseen nivelrikon yhteydessä
Lypromax collagen 40 kaps.

40 kaps.

Lypromax collagen sisältää denaturoimatonta tyypin II kollageenia (b-2Cool® 40 mg / kapseli), omega-3 rasvahappoja,
eikosapentaeenihappoa (EPA) ja E-vitamiinia.
Koostumus:
Kylmäkäsitelty ja lyofiilisoitu Uuden-Seelannin viherhuulisimpukkajauhe (Perna Canaliculus), Omega-3 jauhe, Kollageeni II (denaturoimaton b-2Cool®), Magnesiumstearaatti.

Lypromax collagen täydennysrehu on koirille suunniteltu erikoisruokavalio nivelten
aineenvaihdunnan tukemiseen nivelrikon
yhteydessä.

Biofarm 90351

Oriola/msi 341138

Annostelu: Koirat: 1 kapseli / päivä. Kapselin sisältö voidaan annostelun helpottamiseksi sekoittaa ruokaan. Suositeltava
käyttöaika aluksi 3 kuukautta.

Ihon, karvapeitteen sekä kynsien hyvinvointiin
Koko
250 ml

Megaderm 250 ml
Megaderm sisältää runsaasti iholle tärkeitä rasvahappoja
(omega-6 ja omega-3) optimaalisessa suhteessa. Megadermin rasvahappojen suhde on optimaalinen 5 : 1.
Ravitsemuksellinen koostumus:
1 ml sisältää
Ω6 Linolihappoa (LA)
364 mg
Gammalinoleenihappoa (GLA)
7,6 mg
Ω3 Eikosapentaeenihappoa (EPA)
44,8 mg
Dokosaheksaeenihappoa (DHA)
30 mg
E-Vitamiini
3,8 KY/ IE

Annostelu: ravista pulloa ennen käyttöä. Purista
pulloa niin että annostelija (5 ml) täyttyy, ja
kaada sisältö ruuan sekaan.
Kissat ja koirat alle 10 kg: 1 annos (5 ml)
päivässä.
Koirat 10-30 kg: 2 annosta(10 ml) päivässä.
Koirat yli 30 kg: 3 annosta (15 ml) päivässä
Koostumus: Auringonkukkaöljy, helokkiöljy,
sardiiniöljy, dl-alfa-tokoferyyliasetaatti, retinyylipalmitaatti, antioksidantti..

Biomax+msm 60 tabl
Koostumus: 1 tabletti sisältää:
MSM (metyylisulfonyylimetaania)
Nokkosta (Urtica Dioica L.)
Biotiinia
Sinkkiä
Mangaania
Kasvisperäisiä makuaineita

Biofarm 90101

Oriola/msi 234401

Käyttö:
Biomaxin monipuolinen koostumus
ylläpitää ihon ja turkin sekä kynsien ja
kavioiden hyvinvointia.

Annostus voidaan puolittaa kuurin jälkeen
ylläpitoannosteluksi.
200 tabl

5,0 mg
25,0 mg
1,5 mg
5,0 mg

Käyttöohje ja annostus:
Koirat
1 tabl. 10 elopainokiloa kohti päivässä
Hevoset
4-6 tabl. päivässä

Käyttöohje ja
annostus:
1 tabl. /10 kg/pv.

Biofarm 90102

Oriola/msi 322107

Käyttö:
- Pii on tärkeä hivenaine side-, luu-, ja rustokudoksen muodostumiselle ja terveydelle.
- Sinkki hoitaa ihoa ja lisää vastustuskykyä tulehdustauteja ja allergioita vastaan.
- Nuorille eläimille kasvuvaiheessa (erityisesti suurikokoiset rodut).
- Vanhoille luuston jo heikentyessä.
- Karvapeitteen, kynsien sekä side- ja tukikudosten kunnon kohentamiseksi.
1l
5l

Omegamax 1 l, 5 l
Käyttöohje ja annostus: koirat ja kissat, ml/päivä:
alle 5 kg
2,5 ml
5-15 kg
5 ml
15-30 kg
10 ml
yli 30 kg
15 ml

Oriola/msi 340570

Käyttö:
- Biotiini on ihon ja sarveisaineen terveydelle välttämätön vitamiini.
- Reilun pakkauskoon ansiosta edullinen.

100 tabl

15 mg
25 mg
25 mg

Biofarm 90147

3-5 viikon kuurin jälkeen annostus voidaan
puolittaa ylläpitoannostukseksi.

Piipet Zinc 100 tabl
Koostumus:
1 tabletti sisältää
sinkkiaminohappokelaattia
vastaten sinkkiä
piimaata
C-vitamiinia

Suositellaan käytettäväksi vähintään 4
viikon kuureissa, vaikeissa iho-ongelmissa 6-10 viikon kuureissa.

Käyttöohje ja annostus:
Koirat:
1 tabletti / 10 kg /pv 4-5 viikon ajan.
Kissat:
1⁄2 - 1 tabletti/ pv 4-5 viikon ajan.
Hevoset:
6 tablettia päivässä 6 viikon ajan.
Ponit:
3 tablettia päivässä 6 viikon ajan.

Biotin Plus 200 tabl
Koostumus:
1 tabletti sisältää
biotiinia
metioniinia
mangaanihappokelaattia
vastaten mangaania
sinkkiaminohappokelaattia
vastaten sinkkiä

Tuotenumero
Oriola/msi 220707

Ominaisuudet:
Megaderm soveltuu käytettäväksi erityisesti vaikeista iho-ongelmista (atoopikot, allergiat, ihon
uusiutumishäiriöt) kärsivillä eläimillä. Megaderm
sisältää kaikki terveelle iholle ja karvapeitteelle
olennaiset rasvahapot.

60 tabl

150 mg
20 mg
5 mg
5 mg
1,5 mg

Tuotenumero
Biofarm 90065

Biofarm 90162
Biofarm 90163

Oriola/msi 17290
Oriola/msi 17291

Käyttö:
- Sisältää ihon, turkin, nivelten, verisuonien sekä sydämen hyvinvoinnille tärkeitä rasvahappoja.
- Säilytettävä valolta suojattuna, huoneenlämmössä.

BioBzz, 200 ml, 500 ml
Bio Bzz -hoitovoide sisältää mehiläisten hunajakennoista
kerättyä puhdistettua ja valkaistua mehiläisvahaa. Bio Bzz suojaa
ihoa usein toistuvan pesun aiheuttamilta muutoksilta ja desinfioi
infektioaltista ihoa. Sopii utareisiin, haavoihin ym ihovaurioihin.

200 ml
500 ml

Biofarm 80452
Biofarm 80451

Oriola/msi 321457
Oriola/msi 321458

Koostumus:
Aqua, Glyceryl Stearate, Cera Alba, Paraffinum liquidum, Glycerin, Cetearyl alcohol,
Sodium Lauryl Sulfate, Sodium CVetearyl Sulfate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Polysorbate 80, Benzalkonium Chloride, Potassium Sorbate, Eucalytpus Globulus Leaf oil

Monivitamiinit, kalkkivalmisteet ja hivenaineet ruokavalion tasapainottamiseksi
Biokalk 200 tabl

200 tabl

Koostumus:
1 tabletti sisältää
kalsiumia
fosforia
sinkkiä

Käyttöohje ja annostus:
kasvavat pennut
1 tabl./kg/pv.
täysikasvuiset koirat
1-2 tabl./10 kg/pv.
kantavat ja imettävät nartut 2-3 tabl./10 kg/pv.
kissat
1 tabl./pv.

240 mg
62 mg
0,36 mg

B-Max 150 tabl
Koostumus:
Yksi tabletti sisältää:
B3-vitamiinia 18 mg
B5-vitamiinia 4 mg
B6-vitamiinia 2,2 mg

Annostus, koira ja kissa:
1 tabletti/ 10 kg vuorokaudessa.

100 g

Annostus:
Marsut: 1/2 - 1 mittalusikallista /1 litra juomavettä päivittäin,
tai 1/4 mittalusikallista joka toinen vuorokausi rehun mukana.
Tiineen marsun C-vitamiinin tarve on kaksinkertainen.

Koirat ja muut pieneläimet:
tarpeen mukaan

200 g
1000 g

Islameer 200 g, 1000 g
Koostumus: Merilevä 100%
Islamer soveltuu käytettäväksi sekä kotoisen että tehdasvalmisteisen rehuseoksen kanssa. Merilevän sisältämät lukuisat
kivennäiset ja hivenaineet ovat luonnon kelatoimassa, eläinten
helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa.

300 g
1000 g

B12-vitamiinia
foolihappoa
biotiinia
C-vitamiinia
nikotiiniamidia
kalsiumpantotenaattia
mausteainetta

2 µg
10 µg
4,5 µg
4,8 mg
1 mg
0,8 mg

Käyttöohje ja annostus:
pennut, kantavat ja imettävät nartut:
1 mitta/ 2 elopainokiloa/ pv
täysikasvuiset koirat
1 mitta/ 6 elopainokiloa/pv

Vitamax 100 tabl
Koostumus: 1 tabletti sisältää
A- vitamiini
2000 KY
D3- vitamiini
100 KY
C- vitamiini
35 mg
E- vitamiini
25 mg
DL- metioniini
20 mg
Nikotiiniamidi
6 mg
B6- vitamiini
5 mg

2 mg
1,7 mg
1,5 mg
0,9 mg
0,2 mg
0,1 mg
0,02 mg
0,02 mg

Annostus:
Koirat: 1 tabletti / 10 kg päivässä
Kissat: 1⁄2 - 1 tabletti päivässä
Jyrsijät: 1⁄4 - 1⁄2 tablettia kerran
viikossa

Nutri Plus gel 120 g
Koostumus:
Magnesium
0,007%
Kalium
0,009%
Kalsium
0,02%,
Fosfori
0,0073%
Omega 3-rasvahapot
2,3 %
Omega 6-rasvahapot
13,6 %
A-vitamiini
202 961 IU/kg
D3-vitamiini
10 004 IU/kg
E-vitamiini
1 058 IU/kg

400 mg/kg
330 mg/kg
200 mg/kg
53 mg/kg
440 mcg/kg
92 mg/kg
179 mg/kg
92 mg/kg
15,8 MJ/kg

Oriola/msi 321241

Käyttö:
Marsuille sekä muille pieneläimille lisääntyneeseen C-vitamiinin
tarpeeseen.
Biofarm 90139
Biofarm 90145

Oriola/msi
Oriola/msi 221481

Annostus, 1 kg pakkaus:
suuret koirat..........1 teelusikka/pv
pienet koirat......1/2 teelusikka/pv
kissat....................1/4 teelusikka/pv

Biofarm 90138
Biofarm 90132

Oriola/msi 248773
Oriola/msi 219048

Biofarm 90105

Oriola/msi 321217

Käyttö:
Vitamaxia voidaan käyttää säännöllisesti kotiruoan tai vitamiinitasoltaan heikon ruokavalion
täydentämiseksi.
Vitamaxia voidaan käyttää kuuriluontoisesti
myös täysravinnon rinnalla parantamaan yleiskuntoa sekä tuomaan vireyttä.
Sopii myös raakaruokaa saaville koirille.

120 g
B1-vitamiini
B5-vitamiini
B6-vitamiini
B2-vitamiini
B12-vitamiini
Jodi(kaliumjodidi)
Mangaani
Rauta
Energia-arvo

Oriola/msi 321239

Käyttö:
- Kotiruoan riittävän vitamiini- ja kivennäistason
turvaamiseksi.
- Monivitamiinivalmiste jossa vitamiinit oikeassa
suhteessa
- sisältää D-vitamiinia kalkin ja fosforin hyväksikäytön parantamiseksi.

100 tabl
K3- vitamiini
Pantoteenihappo
B2- vitamiini
B1- vitamiini
L- karnitiini
Foolihappo
B12- vitamiini
Seleeni

Biofarm 90161

Annostus, 200 g pakkaus:
pakkaus sisältää 1 ml mittalusikan (n. 0,7g)
eläimen paino
< 2,5 kg................. ¼ mittaa 10-15 kg............1 ½ mittaa
2,5-5 kg................. ½ mittaa 15-20 kg................ 2 mittaa
5-10 kg......................1 mitta >20 kg: 1/2 mittaa/ 5 kg

Kalkvita 300 g, 1000 g jauheena
Koostumus:
1 mittalusikka (5 g) sisältää
kalsiumia
1500mg
fosforia
500 mg
A-vitamiinia
400 KY
D3-vitamiinia
40 KY
E-vitamiinia
4 mg
B1-vitamiinia
0,1 mg
B2-vitamiinia
0,2 mg
B6-vitamiinia
0,1 mg

Biofarm 90160

Käyttö:
B-vitamiineja tarvitaan kehon normaalin toiminnan ylläpitämiseen
sekä energian tuotantoon. Esimerkiksi stressi ja fyysinen rasitus lisäävät
B-vitamiinien tarvetta. Suositellaan käytettäväksi erityisesti lihas- ja
hermosto-ongelmien yhteydessä.

C-Max 100 g
Koostumus:
Askorbiinihappo
(C-vitamiinia)
990 mg/g

Oriola/msi 321729

Käyttö:
- Kalkkitabletti koirille ja kissoille kotiruoan
tasapainottamiseksi.
- Ikääntyvän koiran luuston terveydeksi.
150 tabl

B2-vitamiinia 1,6 mg
B1-vitamiinia 1,4 mg
foolihappoa 300 µg
B12-vitamiinia 3 µg
biotiinia 30 µg

Biofarm 90103

Biofarm 90135

Oriola/msi 322099

Käyttö:
- Koira, kissa, matelijat, jyrsijät, vastasyntyneet porsaat,
vastasyntyneet varsat.
- Nopeasti vaikuttavaa energiaa helpossa tahnamuodossa.
- Voidaan käyttää pääasiallisena ravinnonlähteenä toipilaille.
- Ravitsemushäiriöistä kärsiville potilaille tukihoitona.
- Karvapeitteen ja ihon kunnon ylläpitämiseksi.

Helpotusta tablettien antamiseen
Easypill 30 x 10 g
Koostumus:
siipikarjanlihajauho, glukoosisiirappi, vesi, riisitärkkelys, emulsifioitu
rasva, maku-, säilöntä- ja väriaineita, antioksidanttia.

30 x 10 g
Annostus:
Yhdessä purkissa on 30 yksittäispakattua,
erikseen myytävää makupalaa. Yhdestä makupalasta saattaa riittää jopa 10 tabletin antoon.

Biofarm 90075

Oriola/msi 321794

Käyttö:
Totuta lemmikki Easypillin makuun antamalla
ensimmäinen palanen ilman lääkettä.
Seuraavaksi taita/leikkaa sopiva pala,
ja piilota tabletti palan sisään.

Stressitilanteisiin
Pet Remedy haihdutin ja pullo 40 ml,
Pet Remedy vaihtopullo 2 x 40 ml,
Pet Remedy spray 15 ml ja 200 ml.

40 ml + h.
2 x 40 ml
15 ml
200 ml

Biofarm 90030
Biofarm 90031
Biofarm 90033
Biofarm 90032

Oriola/msi
Oriola/msi
Oriola/msi
Oriola/msi

Pet Remedy sopii kaikille stressaantuneille ja levottomille nisäkkäille kuten koirille, kissoille, hevosille,
kaneille ja jyrsijöille sekä linnuille.

Haihdutin - hitaan haihduttamisen ansiosta 8 viikon vaikutus
60 m2 alueella. Vaihtopullot saatavilla erikseen. Vaihda haihdutin uuteen viiden pullon jälkeen.

Pet Remedy vaikuttaa välittömästi. Sen eteeristen
öljyjen sekoitus (mm. Valeriana, Vetivert) matkii
aivojen luonnollista tyynnyttävää GABA-välittäjäainetta. Uusissa tai yllättävissä tilanteissa aivojen
GABA-tuotanto keskeytyy, jolloin hermot eivät saa
viestiä ja eläin reagoi tähän. Hermojen solureseptorit saavat tällöin Pet Remedyn eteerisiltä öljyiltä
viestin rauhoittua samalla lailla kuin luonnollisilta
GABA-välittäjäaineiltakin.

Spray 200 ml ja 15 ml: Voidaan suihkuttaa suoraan tekstiilipinnoille, petiin, rätteihin, mattoon, myös vaatteisiin. Vesiliukoinen ja pH-neutraali, turvallinen iholla ja turkissa joten voidaan
suihkuttaa sormiin ja hieroa eläimen kuonoon, leuan alle ja
rintaan. Välitön vaikutus. Voidaan käyttää myös esim.
autossa, häkissä, kopissa, tallissa tai hevoskarsinassa.

Zenifel spray 20 ml
Innovatiivinen ZENIFEL® Spray sisältää F3 naamaferomoneja ja Nepeta cataria -uutetta (aitokissanminttu). Zenifel Spray helpottaa kissan akuuttia
stressiä sekä vähentää ei - toivottua käyttäytymistä, kuten virtsamerkkailua ja raapimista uusien
tilanteiden yhteydessä.

333900
333901
333903
333902

Lue käyttäjäkokemuksia Facebookista!

Biofarm 90192

Spraypullo 20 ml

Oriola/msi 340555

Käyttö:
Rauhoittavia feromoneja suositellaan pääasiassa helpottamaan kissoja,
joilla esiintyy sopimatonta käytöstä kuten virtsamerkkailua sisätiloissa
ja liiallista raapimista, jotka aiheutuvat stressaavista tilanteista. Feromoneja suositellaan myös auttamaan kissakavereita stressaavissa tilanteissa kuten muutoksissa niiden ympäristössä, muutettaessa uuteen
taloon, altistumisessa koville äänille ja sosiaalisille tapahtumille.
Kissanminttu sisältää eteerisiä öljyjä ja nepetalaktonia. Tämän
yhdistelmän ansiosta kissanmintulla on suuri vaikutus kissaeläimiin.
Se vaikuttaa kissaan feromonin lailla. Tutkimusten mukaan kaksi kolmasosaa kissoista on herkkiä kissanmintulle, jonka tuoksu miellyttää
niiden hajuaistia.

Serene-UM tipat 100 ml,
Serene-UM 30 tabl. ,
Serene-UM Xtra (large breed) 60 tabl.
Serene-UM sisältää aminohappo tryptofaania, joka ylläpitää mieltä
rauhoittavan serotoniinin tuotantoa elimistössä, sekä vitamiineja
ja hivenaineita.Nestemäinen Senere-UM helpottaa annostelua
kissoilla, pienillä koirilla, linnuilla ja jyrsijöillä.
Annostus/ tabl:
eläimet alle 2,5 kg: 1/4 tabletti kahdesti päivässä
2,5-5 kg: 1 tabletti kahdesti päivässä
10-20 kg: 2 tablettia kahdesti päivässä
Annostus/ Xtra (large breed):
koirat 20 kg: 1 tabletti 2 kertaa päivässä
koirat 20-40 kg: 2 tablettia 2 kertaa päivässä
koirat 40-60 kg: 3 tablettia 2 kertaa päivässä

100 ml
30 tabl.
60 tabl.

Biofarm 90073
Biofarm 90070
Biofarm 90068

Oriola/msi 331876
Oriola/msi 202994
Oriola/msi 334126

Annostus/ tipat:
Pienet kissat alle 2,5 kg: 1⁄2 teelusikallinen kahdesti päivässä
Kissat 2,5-5 kg: 1 teelusikallinen kahdesti päivässä
Koirat alle 5 kg: 1 teelusikallinen kolme kertaa päivässä
Linnut alle 200 gr: 3 tippaa
Linnut 200-400 gr: 6 tippaa
Linnut 400-800 gr: 12 tippaa
Hamsterit, marsut, rotat alle 400 gr: 12 tippaa kahdesti päivässä
400-800 gr: 25 tippaa kahdesti päivässä
800 gr – 1,2 kg: 38 tippaa kahdesti päivässä
1 teelusikallinen = n. 5 ml

silmänhoitotuotteet
Silmien kostutustippa 10 ml
AIKA säilöntäaineeton kostutustippa
sisältää 0,2% hyaluronaattia.
Koostumus: 0,2% Hyaluronia steriilissä
isotonisessa fosfaattibufferoidussa
liuoksessa.

10 ml

Koirille ja kissoille kostuttamaan silmiä. Voidaan käyttää
tukemaan silmän ja kyynelnesteen hyvinvointia. Esimerkiksi ulkoisista syistä johtuvissa ärsytystiloissa joissa
aiheuttajana on esim pöly, lika, hiekka tai tuuli.

Silmähuuhde 120 ml
Puhdistavia aineosia sisältävä huuhde eläinten silmien ja silmäluomien hellävaraiseenpuhdistukseen ja huuhteluun. Hajusteeton ja
steriili.
Säilyy neljä kuukautta pullon avaamisesta.
Koostumus: Sodium Borate, Sodium chloride, Hydrochloric acid,
DiSodium EDTA, EDG, Biguanide

Biofarm 90086

Oriola/msi 334898

Käyttö: 1-2 tippaa suoraan silmään tarpeen
mukaan. Älä kosketa silmää tai silmän ympäristöä pullon kärjellä.
Pakattu non contaminant pulloon. Säilyy
käyttökelpoisena 6 kk avaamisen jälkeen.

120 ml

Biofarm 90085

Biofarm silmänhoitotuotteet on kehitetty ja
valmistettu Suomessa.

Oriola/msi 334899

3D

IG E S T I V E

Virbac – suun ja hampaiden hyvinvointiin
Vet Aquadent 500 ml
Vaikuttavat aineet:
ksylitoli 0,5% (5 mg/ml)
3
ja glyseriini

Käyttöohjeet ja annostelu:
Yli 6 kk vanhoille koirille ja kissoille:
Laimennetaan ohjeen mukaan.
Pullon mukana on mittakuppi.
Vaihda sekoitus päivittäin tuoreeseen.

500 ml

Biofarm 90123

Eläinlääkäreiden kehittämä Vet aquadent on maistuva päivittäin juomaveteen
lisättävä liuos, joka estää plakin ja hammaskiven syntymistä ja raikastaa hengitystä. Tieteellisten tutkimusten mukaan Vet aquadentin säännöllinen käyttö
vähentää plakin ja hammaskiven muodostumista yli 50 %.
HUOM! Tuotteen väri muuttunut siniseksi 11/2017 alkaen.

Veggie Dent FR3SH makupalat koirille alle 5 kg 15 kpl,
Veggie Dent FR3SH makupalat koirille alle 5-10 kg 15 kpl,
Veggie Dent FR3SH makupalat koirille 10 - 30 kg 15 kpl,
Veggie Dent FR3SH makupalat koirille yli 30 kg 15 kpl

< 5 kg
5-10 kg
10-30 kg
> 30 kg

Biofarm 90039
Biofarm 90040
Biofarm 90041
Biofarm 90042

®
™
erittäin
maittavat
Koostumus:
maissitärkkelys,
glyseWith
innovative
FR3SHMaissipohjaiset
technology,
VEGGIEDENT
FR3SH™
makupalat puhdistavat koiran hampaita muotonsa ja
roli, soijaproteiinitiiviste, riisijauho,
Dental
Chews
target
the
causes
of
bad
breath
3
ways:
koostumuksensa ansiosta. Z-muoto nopeuttaa ja tarkentaa
panimohiiva, sorbitoli, maissi, polyoli
mekaanista
puhdistustehoa.
(Erythritol), sikuri
inuliini, granaattio1 CLEANSE
2 COOL
3 DIGESTIVE
Uudet vaikuttavat
aineet tehostavat myös
pahanhajuisen
menatiiviste. Addresses oral causes
Freshens breath
Addresses digestive
hengityksen
eliminointia.
of bad breath
with cooling
action
causes of bad breath

43 g
Biofarm 90054 Oriola/msi 234765
43 g + h Biofarm 90053 Oriola/msi 234849

[Insert country-specific copyright line here. For example, The trademarks VEGGIEDENT and FR3SH and any other product names,
or logos are trademarks or registered trademarks of Virbac or its affiliates.]

Kalanmakuinen erikoishammastahna kissoille.
[Insert country-specific distribution line here. For example, VEGGIEDENT FR3SH is distributed by Virbac S.A.] [Insert project inventory code here.] 17984
Kissan suuta ei tarvitse huuhdella pesun jälkeen.
[Insert country-specific copyright line here. For example, © 2018 Virbac S.A. All Rights Reserved.]

70 g
Biofarm 90055 Oriola/msi 234708
70 g + h Biofarm 90056 Oriola/msi 234724

Kananmakuinen erikoishammastahna koirille ja kissoille. Eläimen suuta ei tarvitse
huuhdella pesun jälkeen.

Virbac hammasharja koirille 12 kpl

Oriola/msi
Oriola/msi
Oriola/msi
Oriola/msi

338355
314815
314930
315010

Säännöllinen puruluiden anto
auttaa hampaiden puhtaanapidossa sekä edistää ikenien
terveyttä. Anna koiralle yksi makupala päivässä. Erityisen tärkeää
on antaa makupala niinä päivinä
kun koiran hampaita ei harjata.

All with no meat ingredients and the same unique Z-shape as original

Virbac hammastahna
kissoille 43 g
VeggieDent® Tartar Control Chews for Dogs.
Virbac kit kissoille hammastahna + harja 43 g

Virbac hammastahna koirille (ja kissoille) 70 gr
Virbac kit koirille hammastahna + harja 70 gr

Oriola/msi 322605

Virbac hammastahnat sisältävät
patentoitua C.E.T.-entsyymiä
(CET=Complex Enzymatic Thiocynate). C.E.T. Dual-Enzyme System
sisältää samoja bakteereja tappavia entsyymejä kuin sylki itsessään. Näin se aktivoi ja vahvistaa
syljen luonnollisia antibakteerisia
ominaisuuksia. Seurauksena
plakin ja hammaskiven sekä
myös pahanhajuisen hengityksen
muodostuminen vähenee.

12 kpl

Biofarm 90060

Oriola/msi 344465

6 kpl

Biofarm 90061

Oriola/msi 344713

6 kpl

Biofarm 90062

Oriola/msi 345322

237 ml

Biofarm 90354

Oriola/msi 334169

Koirien hampaiden harjaukseen erinomaisesti soveltuva harja.

Virbac hammasharja kissoille 6 kpl
Kissojen hampaiden harjaukseen erinomaisesti soveltuva harja.

Virbac sormiharja 6 kpl
Soveltuu hyvin lemmikkien hampaiden harjauksen opetteluun ja totutteluun.

Hexarinse liuos 237 ml
Klooriheksidiiniglukonaattia sisältävä raikastava ja hyvänmakuinen suuvesi. Klooriheksidiinin antimikrobiaalinen vaikutus voi
auttaa ehkäisemään ja vähentämään ientulehdusta. Hexarinsen
alkoholiton koostumus helpottaa ienärsytystä ja raikastaa lemmikkisi hengityksen.

Ennen ja jälkeen hampaiden puhdistuksen sekä ennen suukirurgiaa, tai
kotona eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

Hexagel 100 ml

100 ml

Biofarm 90355

Oriola/msi 335248

Hexagel (0,5% klooriheksidiiniglukonaatti). Puhdistava klooriheksidiinigeeli eläimille. Voidaan käyttää suoraan iholle tai suussa. Auttaa
kontrolloimaan bakteerikantaa. Hexagel puhdistaa hammastaskuja
ja vähentää plakin syntymistä. Voidaan käyttää likaisen, herkän ja
ärtyneen ihon puhdistukseen.

Parodontaalisairaudet eli hampaan kiinnityskudoksen sairaudet koirilla ja kissoilla

Käyttö suussa: Levitä suoraan hampaisiin ja ikeniin 1-2 kertaa päivässä tai
laita Hexagelia sideharsoon ja hankaa hampaita vasten. Voidaan käyttää
hammaskivenpoiston aikana ja sen jälkeen. Käyttö iholla: Levitä suoraan
iholle ohuena kerroksena 1-2 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan. Ei saa
käyttää suuriin avohaavoihin, koska se voi estää haavojen paranemista.

PetGuide suu 52 g, 175 g

52 g
175 g

Biofarm 90113
Biofarm 90114

Oriola/msi 340685
Oriola/msi 340688

PetGuide suu on maitohappobakteeriseos koirien ja kissojen suun
hyvinvointiin.
Koostumus: Streptococcus thermophilus SP4, Lactobacillus plantarum 14D, Lactobacillus rhamnosus SP1 ja mikrokiteinen selluloosa
(täyteaine).

Uutuus

!

Käyttöohje: ½-1 tl päivässä suun koon mukaan.
Käytetään päivittäin. Otetaan kuivalla teelusikalla jauhetta
purkista. Levitetään jauhe lusikasta kostutetulla sormiharjalla
hampaisiin ja ikeniin.
Säilyy huoneenlämmössä avaamattomana parasta ennen päivään. Avattuna 2 kk. Purkkiin ei saa päästä kosteutta. Säilytetään
kansi tiiviisti suljettuna.

Johtava ihonhoitosarja maailmassa
6 x 2 ml
6 x 4 ml

Allerderm Spot-On 6 x 2 ml, 6 x 4 ml
Koostumus:
Keramideja 3,
Keramideja 6 II, Keramideja 1,
kolesterolia, natriumlauryylilaktaattia, xantankumia ja
vettä.

Ihoa eheyttävä paikallisvaleluliuos
tukihoidoksi koirien ja kissojen
iho-ongelmien yhteydessä. Auttaa
palauttamaan ihon suojausmekanismin palauttaen täten ihon
normaalin kosteuden, vähentäen
sen arkuutta ja vahvistaen ihon
suojausta.

Annostelu: 1 pipetti kerran viikossa 4 viikon ajan. Annostelua voidaan lisätä
yhteen pipettiin kerran päivässä ihovaurioiden asteesta ja eläinlääkärin suosituksesta riippuen. Ongelman uusiutumisen estämiseksi ja terveen ihon ja turkin
säilyttämiseksi käytä yksi pipetti kerran kuukaudessa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käsittele eläin pesun jälkeen, kun turkki on kuivunut kokonaan.
200 ml

Koostumus ja ominaisuudet:
Salisylihappo-> ohentaa sarveiskerroksen paksuutta ja estää hilseen muodostumista
linoli- ja gammalinoleenihappo-> vähentää epänormaalia solujen eriytymistä, eheyttää ihon suojakalvon
sinkkiglukonaatti ja B6-vitamiini-> normalisoi talin erityksen, edesauttaa ihovaurioiden paranemista
piroktooniolamiini-> antiseptinen aine, joka alhaisilla ja turvallisilla pitoisuuksilla kontrolloi tehokkaasti
mikrobeja (Staphylococcus intermedius ja malassezia)
teepuuöljy (0,25%) -> rauhoittaa ihoa, luontaisesti antiseptinen eli tappaa mikrobeja, estää pahan hajun
syntyä ja tuo miellyttävän tuoksun

Humilac 250 ml

250 ml
Käyttö: Kosteuttava suihke kuivalle
iholle tarvittaessa vaikka päivittäin

Allermyl shampoo 200 ml

Oriola/msi 236349

Käyttö: Kaikentyyppisen hilseilyn
yhteydessä.
Voidaan käyttää 2-3 kertaa viikossa
tai tarpeen mukaan.

Biofarm 90119

Oriola/msi 321992

Humilacia voidaan käyttää myös hoitoaineena shampoopesun jälkeen. Sekoita
viisi korkillista Humilac-liuosta litraan lämmintä vettä. Kaada liuos eläimen päälle
välttäen sen joutumista silmiin ja korviin.
250 ml

Biofarm 90141

Oriola/msi 321950

Käyttö: Kutisevan ihon yhteydessä tarvittaessa vaikka päivittäin.
Epi-Soothe on hellävarainen, saippuaa sisältämätön hypoallerginen
shampoo, joka on tarkoitettu hillitsemään ihon kutiamista koirilla ja
kissoilla. Kapselointiteknologia lisää valmisteen ihoa rauhoittavaa,
kosteutta säilyttävää ja ihon uusiutumista auttavaa vaikutusta.

200 ml

Biofarm 90142 Oriola/msi 335257

Koostumus: Mietoja puhdistavia ainesosia – monosakkaridejä – E-vitamiinia
– Linoleenihappoa (omega-6)– Piroktooniolamiinia. pH neutraali. Ei sisällä
hajusteita.

Käyttö: Atooppisen
sekä allergisen ihon
käsittelyyn.

Allermyl shampoo sisältää synergisesti vaikuttavia, ihoa rauhoittavia, antiseptisia sekä immunomoduloivia aineita sekä niihin ainutlaatuisella tavalla yhdistettyjä välttämättömiä rasvahappoja. Allermyl valmisteet lievittävät ärsytyksiä
ja kutinaa, uudistavat vaurioitunutta ihoa sekä puhdistavat epidermistä.

Voidaan käyttää 2-3
kertaa viikossa tai
tarpeen mukaan.

Allermyl lotion 250 ml

Biofarm 90120

Öljytön kuivan ihon hoitoaine ihon suihkutukseen tai huuhteluun. Harjatessasi
turkkia ruiskuta perusteellisesti koko karvapeite. Kampaa sen jälkeen normaalisti.

Epi-Soothe shampoo 250 ml
Koostumus: Mietoja puhdistavia aineita,
kolloidista kaurajauhoa 2%, glyseriiniä 5% kapseloidussa (Spherulites) ja vapaassa muodossa,
sekä chitosanidea pH-arvoltaan neutraalissa
shampoopohjassa.

Oriola/msi 317731
Oriola/msi 317730

Käyttöohje: Aukaise pipetti. Levitä turkkia. Aseta pipetin kärki suoraan iholle ja
purista koko sisältö varovasti iholle koiran selkälinjaa pitkin.Voidaan annostella
myös suoraan vaurioituneelle iholle.

Keratolux shampoo 200 ml

Koostumus:
propyleeniglykoli
urea
glyseriini
maitohappo

Biofarm 90170
Biofarm 90171

250 ml

Biofarm 90144 Oriola/msi 218156

Koostumus: Monosakkarideja vapaassa ja kapseloidussa (Spherulites) muodossa – linoleenihappoa
(omega-6) – E-vitamiinia – chitosanidea. pH neutraali. Ei sisällä hajusteita.

Käyttö: Atooppisen sekä allergisen
ihon käsittelyyn.

Allermyl shampoo ja lotion sisältävät synergisesti vaikuttavia, ihoa rauhoittavia, antiseptisia sekä immunomoduloivia aineita sekä niihin ainutlaatuisella tavalla yhdistettyjä välttämättömiä rasvahappoja.

Voidaan käyttää 2-3 kertaa viikossa tai
tarpeen mukaan.

Dermacool 50 ml

50 ml

Koostumus: Mentholia, hamamelis-uutetta, propyleeniglykolia ja bentsyylialkoholia kapseloidussa (Spherulites) ja vapaassa muodossa, sekä chitosanidea ja
PCMX:a.
Dermacool on kehitetty nopeasti lievittämään märkiviin ihovaurioihin kuten ‘hot
spots’ liittyvää kutinaa. Pehmentävä ja viilentävä vaikutus vähentää vaurioituneen
kohdan puremista ja/tai raapimista ja siten vamman pahenemista.

Allerderm Clohex 200 ml

Biofarm 90143

Oriola/msi 345470

Käyttö: paikallisten tulehtuneiden ihovaurioiden käsittelyyn.
Voidaan käyttää 2-3 kertaa päivässä tai
tarpeen mukaan.

200 ml

Biofarm 90173

Oriola/msi 337531

Koostumus: 3% klooriheksidiini
Käyttö: Antiseptinen shampoo käytettäväksi ihotulehdusten sekä hiivatulehdusten
yhteydessä koirille, kissoille ja hevosille.
Voidaan käyttää 2-3 kertaa viikossa tai eläinlääkärin ohjeen mukaan.

Tämän sivun tuotteita myyvät vain apteekit ja eläinlääkärit.

Epi-Otic 125 ml

125 ml

Koostumus: Mietoja puhdistavia ainesosia, salisylihappoa, natriumdokusaattia, paraklorometaksylenolia (PCMX), etyleenidiamiinitetra-asetaattia (EDTA), monosakkarideja. pH neutraali.

Käyttöohjeet: Käytetään ennen paikallisen lääkkeen antoa tai rutiininomaisesti.
Voidaan käyttää 1-2 kertaa viikossa tai tarpeen mukaan. erinomainen antiseptinen
teho. Epi-Oticin ja paikallisen lääkkeen laiton väliin suositellaan 15-30 min taukoa.
125 ml

Silmän ja silmäluomen puhdistukseen tarkoitettu
isotoninen liuos, jolla on pehmentäviä ominaisuuksia.Sopii käytettäväksi koirien ja kissojen silmien ja
silmäluomien puhdistukseen, sekä roskien (pölyn,
kasvijäänteiden ja hiekan) poistamiseen.
Silmähuuhteen pH (7,4) on sama kuin koirien ja
kissojen kyynelnesteellä.

Ear Clean korvanpuhdistaja 100 ml

Fysiologinen shampoo (Derm clean)

Biofarm 90127

Käyttöohjeet: Ota päällyskorkki pois. Aseta kärki eläimen
korvakäytävän suulle. Purista liuosta yhden painalluksen
verran kumpaankin korvaan. Hiero korvaa tyven kohdalta.

Oriola/msi 317729

Oriola/msi 341021

Käyttö: Korvien hellävaraiseen puhdistukseen.

Eläimen korvat puhdistetaan tarvittaessa.
200 ml

200 ml

Ominaisuudet: Fysiologinen shampoo koirien ja kissojen
pesuun sisältää ihoa ja turkkia hellästi puhdistavia,
ravitsevia ja jällenrakentavia ainesosia. Sisältää myös
patentoidun tekniikan hajujen neutralisoimiseksi. Iholle
fysiologinen pH.

Biofarm 90172

Käyttöohje: Silmänympäryksen puhdistus: silmänympärys puhdistetaan liuoksella kostutetulla
vanutukolla sisäreunasta ulkoreunaan.
Silmän puhdistus: purista runsaasti liuosta
silmään painamalla pulloa. Kerää epäpuhtaudet
ja liika liuos vanutukkoon. Toista tarvittaessa. Älä
kosketa silmää pullon suuttimella.
100 ml

Koostumus: Puhdistavia ainesosia (Caprylic / capric glycerides,
sorbitan monolaurate), EDTA, Sitrus-uute (anti-odour).
Ominaisuudet: Hellästi puhdistava isotoninen liuos koirien ja kissojen korvien puhdistukseen. Erinomainen siedettävyys, fysiologinen
pH. Neutralisoi hajuja patentoidun tekniikan avulla.

Oriola/msi 321943

Käyttö: Korvien tehokkaaseen ja hellävaraiseen puhdistukseen.

Eye Clean silmähuuhde 125 ml
Koostumus: Salisyylihappo, boorihappo, natriumsuola,
taikapähkinävesi, ruiskaunokkivesi.
Salisylihappo on antimikrobiaalinen ja keratolyyttinen
ainesosa. Boorihappo täydentää salisylihapon antimikrobiaalista vaikutusta.
Ruiskaunokkivesi sekä taikapähkinävesi rauhoittavat
ärtyneitä silmiä nopeasti ja tehokkaasti.

Biofarm 90140

Biofarm 90125

Oriola/msi

Käyttö: Perusshampoo säännölliseen
pesuun, pahojen hajujen poistoon

Koostumus: Keramidi A2, välttämättömät rasvahapot,
anti-odours aldehyde complex.

Käyttöohjeet: Soveltuu erinomaisesti säännölliseen pesuun. Kastele turkki lämpimällä vedellä ja
annostele shampoo. Hiero shampoo turkkiin pyörivin liikkein niin että muodostuu runsas vaahto.
Anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan ja huuhtele pois lämpimällä puhtaalla vedellä.

Maxim-hoitotuotesarja
2 in 1 shampoo hoitoaineella 250 ml
Kaikille lemmikeille kehitetty
shampoo, joka kosteuttaa ja hoitaa
turkkia ja ihoa. Sopii erinomaisesti
pitkäturkkisille eläimille. Tekee turkista pehmeän, tuuhean ja helposti
kammattavan.

250 ml

Koostumus:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocoamide DEA,
Propylene Glykol, Cocoamidopropyl Betaine, Polyquatemium-10, Glycol Stearate, Cocoamide MEA,
Parfum, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazo-linone, Methylisothiazolinone.

Kissanmallas 50 ml
Koostumus:
Parafiiniöljy, mallasuute,
glukoosi, kasviöljy (Brassica napus L.)

Koiran korvanpuhdistaja 100 ml
Koostumus:
Propylene Glycerol, Aqua, Aloe Barbadensis (Aloe Vera extract), Menthol,
Hydroxyethylcellulose, Chlorohexidienglykonate, Propyl Paraben,
Bnezalkonium Chloride.

Silmähuuhde 100 ml
Koostumus:
Aqua, Sodium Chloride, Sodium
EDTA, Benzalkonium Chloride

Hammastahna 75 g
Koostumus:
Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Glycerin,
Carogeenan, Propyl Hydroxybenzoate,
Amylloglucosidase, Glycose Oxidase.

Oriola/msi 213165

Käyttöohje:
Hiero shampoota märkään turkkiin – vältä silmiä
– ja anna vaikuttaa 2-3 minuuttia. Huuhtele
huolellisesti. Kuivaa pyyhkellä. Kun turkki on
lähes kuiva, kampaa. Älä pidä lemmikkiä kylmässä tai vetoisessa paikassa ennenkuin turkki on
kokonaan kuivunut.
50 ml

Kissan nuollessa itseään voi vatsaan muodostua karvapalloja,
jotka häiritsevät ruoansulatusta. Kissa voi alkaa oksentaa,
ripuloida tai saada tukoksen. Kissat jotka liikkuvat vähän
voivat myös saada suolistotukoksen. Kissanmallas ehkäisee
ruoansulatusvaikeuksia ja auttaa karvapallojen kulkua elimistössä. Kissanmallas stimuloi ruokahalua ja on sopiva kissoille
jotka ovat jostain syystä kadottaneet ruokahalunsa.

Biofarm 90020

Biofarm 90019

Oriola/msi 212837

Käyttöohje: 2-3 cm kissanmallasta
annetaan suun kautta 2-3 kertaa
päivässä aterioden välissä.

100 ml

Biofarm 90010

Oriola/msi 322065

Koiran korvien puhdistukseen ja korvavahan poistoon.
Käyttöohje: Tiputa 5-10 tippaa MAXIM korvanpuhdistajaa koiran korvakäytävään. Hiero korvan alaosaa
ulkoapäin noin minuutin ajan, jotta lika ja korvavaha irtoavat. Anna koiran ravistella irronneet eritteet korvasta, ja pyyhi korvakäytävän suu MAXIMiin kostutetulla vanutupolla. Jos korva on hyvin likainen, käsittely
voidaan toistaa. Puhdista koirasi korvat MAXIM korvanpuhdistajalla tarpeen mukaan tai 1-2 kertaa viikossa.
Jos korvassa esiintyy punotusta tai märkävuotoa, tai koira raapii tai ravistelee päätään, on syytä ottaa yhteys
eläinlääkäriin. Vain ulkoiseen käyttöön.

100 ml

Biofarm 90016

Oriola/msi 322164

Koirien ja kissojen silmien ja silmäluomien puhdistukseen ja rähmän poistoon.
Käyttöohje: 1. Vedä hellävaraisesti alaluomea alas ja tiputa 2-3 tippaa MAXIM silmähuuhdetta silmäkulmaan.
Anna eläimen räpytellä ja pyyhi ylimääräiset tipat pois.
2. Kostuta vanutuppo muutamalla tipalla MAXIM silmähuuhdetta ja pyyhi silmäkulma ja silmäluomet
välttäen koskettamasta silmän kovakalvoa. Puhdista vuotavat silmät 1-2 kertaa viikossa, rähmivät silmät
päivittäin.
Huom! Jos silmät ovat tulehtuneet, sumentuneet tai rähmivät voimakkaasti, ota yhteyttä eläinlääkäriin.
75 g

Biofarm 90012

Oriola/msi 322057

Käytä koirille tarkoitettua hammasharjaa, tai normaalia pehmeää hammasharjaa. Harjaa koiran hampaat
aloittaen hampaiden ulkopinnoilta ja siirtyen sitten tarvittaessa sisäpinnoille. Pese koirasi hampaat mahdollisimman usein, mieluiten päivittäin!
Jos esiintyy hammaskiveä tai ientulehdusta ota yhteys eläinlääkäriin.

erikoisravinnot
koirille ja kissoille
Sanimed on eläinlääkäreiden välityksellä myytävä erikoisruokasarja. Tuotteet valmistetaan Hollannissa (Vobra B.V.),
ja säilöntään käytetään ainoastaan E-vitamiinia.
Sanimed ruokasarjassa yhdistyvät tinkimätön laatu,
kohtuullinen hinta ja hyvä maistuvuus, kaikki ravitsemukselliset perusteet täyttäen.
Pakkauskoot: koirille 3 kg ja 12,5 kg
kissoille 1,5 kg ja 4,5 kg

on koirille tarkoitettu erikoisruokavalio, joka on suunniteltu vähentämään
ruoka-aineallergiaa ja /tai ruoka-aineintoleranssia, edistämään ihon
toimintaa ihotaudeissa ja voimakkassa karvanlähdössä.
Biofarm
90606
90605

Oriola/msi
200966
200971

Biofarm
90602
90601

Biofarm
90604
90603

Pakkaus sisältää ruiskun ja 10 kpl muovisia
kertakäyttökanyyleja.

Hexaspray 100 ml
Koostumus: Aqua, Sodium Acetat,
Chlorhexidin Diacetat 0,5%, Acetic Acid.

Katkerospray 100 ml
Koostumus: Aqua, Denatoniumbenzoate,
Benzalkonium Chloride, Benzyl Alcohol,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

on kissoille tarkoitettu erikoisruokavalio, joka on suunniteltu tukemaan
struviittikivien liukenemista. Tämä
ruoka tuottaa hapanta virtsaa ja sen
magnesium-, fosfori- ja valkuaispitoisuus on matala.
Biofarm
Oriola/msi
1,5 kg
90612
200919
4,5 kg
90611
200929

Oriola/msi
200942
200948

50 g

Biofarm 90018

Oriola/msi 249235

Voitele tassuvahaa koiran anturoihin. Tassuihin muodostuu vahva filmimäinen kalvo,
joka suojaa anturoita vedeltä ja lumelta. Suojaa myös suolalta, soralta ja muilta teräviltä
esineiltä, jotka voivat tehdä pienen mutta kiusallisen naarmun anturaan.

100 ml

Biofarm 90017

Oriola/msi 219329

Pyyhi esinahan suuaukko ja sen ympäristö MAXIM esinahanpuhdistajaan kostutetulla vanutupolla. Täytä
ruisku esinahanpuhdistajalla, kiinnitä muovinen kertakäyttökanyyli ruiskuun ja ruiskuta puhdistusaine esinahan suuaukosta sisään esinahan alle. Purista sormin esinahan suuaukko kiinni ja hiero siitintä ulkoapäin jotta
puhdistusaine leviää kunnolla. Anna puhdistusaineen valua ulos ja kuivaa esinahan suuaukko vanutupolla.
Esinahka puhdistetaan viikoittain, tarvittaessa päivittäin tai tarpeen mukaan.
Mikäli esinahka on tulehtunut, ota yhteys eläinlääkäriin.

Monivitamiiniliuos kaneille, linnuille ja jyrsijöille 15 ml (n. 300 tippaa), 50 ml
Koostumus: 100 ml sisältää
B1-vitamiinia 11 500 µg, B2-vitamiinia 30 000
µg, B6-vitamiinia 13 500 µg, B12-vitamiinia
300 µg, C-vitamiinia 11 500 µg, D-vitamiinia 385 µg, Pantoteenihappoa 115 000 µg,
niasiinia 155 000 µg, foolihappoa 3 000 µg,
biotiinia 20 µg.

Oriola/msi
331276

Sanimed
Anti-Struvite

on koirille tarkoitettu erikoisruokavalio, joka on suunniteltu vähentämään
ruoka-aineallergiaa ja /tai ruoka-aineintoleranssia.
3 kg
12,5 kg

Biofarm
90616

12,5 kg

Sanimed
Hypoallergenic DR
(ankka ja riisi)

Koiran esinahanpuhdistaja 100 ml
Koostumus: Glycerol, Aqua, Phenoxylglycerin,
Thymol, Ethylhexylglycerin.

on täysipainoinen erikoisruokavalio
täysikasvuisille koirille. Se sisältää
L-karnitiinia ja rustonsuojaaineita, ja
ravinto on vähäenergistä (386 kcal/
100 gr).

Oriola/msi
200954
200960

Tassuvaha 50 g
Koostumus: Aqua, Cera Alba,
Propylene Glykol, Dimethicone, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Sodium Carbomer, Phenoxyethanol, Methyl Paraben,
Ethyl Paraben, Propyl Paraben.

Sanimed
Anti-Osteoarthritis

on koirille tarkoitettu erikoisruokaruokavalio, joka on suunniteltu
vähentämään ruoka-aineallergiaa ja /
tai ruoka-aineintoleranssia.
3 kg
12,5 kg

Sanimed
Atopy / Sensitive

3 kg
12,5 kg

Sanimed
Hypoallergenic LR
(lammas ja riisi)

15 ml
50 ml

Biofarm 90021
Biofarm 90022

Oriola/msi 320302
Oriola/msi 341020

Päivittäin annosteltava vitamiinilisä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vahvistaa turkkia, höyheniä yms. Sekoitetaan rehuun tai juomaveteen. Suositeltava päiväannos:
Kani 30 tippaa/ 4 kg, kääpiökani 4-5 tippaa/ 1 kg, marsu 4-5 tippaa/ 900 gr, hamsteri 1 tippa/ 100 gr,
pienet linnut 1 tippa/ 80 gr, suuremmat linnut 1-2 tippaa/ 100 gr.

100 ml

Biofarm 90013

Oriola/msi 338397

Ihon pienten haavojen ja ruhjeiden desinfiointiin koirille ja kissoille.
Käyttöohje:
Suihkutetaan käsiteltävälle alueelle 1-2 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan. Estä eläintä nuolemasta
käsiteltyä aluetta. Noudata ainaeläinlääkärin ohjeita. Älä käytä suurin avohaavoihin, koska se voi estää
haavojen paranemista. Vältä aineen joutumista silmiin.

100 ml

Biofarm 90015

Oriola/msi 322024

Puremista ja nuolemista estävä katkerospray koirille, kissoille ja muille eläimille.
Käyttöohje: MAXIM katkerospraytä voidaan käyttää estämään haavojen ja siteiden nuolemista, höyhenten
nyppimistä ja karvojen puremista. Suihkuta käsiteltävä alue läpimäräksi. Vähäistä ohimenevää kirvelyä
saattaa esiintyä suihkutettaessa avohaavoihin. Älä suihkuta silmien, nenän tai suun lähettyvillä. Vain
ulkoiseen käyttöön.

Mikrosirut ja lukijat
Sure Petcare Thermochip

TM

LÄMPÖSIRU – ENEMMÄN KUIN PELKKÄ TUNNISTAMINEN

SurePetcare Thermochip on lemmikkien tunnistamiseen tarkoitettu ISO järjestelmän mukainen
mikrosiru, johon on integroitu patentoitu lämpötila-biosensori.
Yksilöllisen tunnistekoodin lisäksi sirusta voidaan lukea eläimen ihonalainen lämpötila, siellä
missä siru on.
Kaikki mikrosirunlukijat eivät lue lämpötiloja, mutta SureSense sirunlukija lukee. Se on kätevä
ja ergonominen vaihtoehto praktiikkaan, edullisen hintansa vuoksi vaikka jokaiseen hoitohuoneeseen.
Sure Petcare Thermochip
Suresense lukija /thermo
Scanflex mikrosirulukija (thermo)

10 kpl
1 kpl
1 kpl

Biofarm 90208
Biofarm 90205
Biofarm 90204

Oriola/msi 338393
Oriola/msi 341319
Oriola/msi 332077

Testattu ja luotettava
mikrosiru

Allflex on maailman suurin mikrosiruvalmistaja. Global
Ident mikrosirut valmistetaan Euroopassa eurooppalaisista
komponenteista, eurooppalaisten laatuvaatimusten ja
standardien mukaan.
Sirut myydään 10 kpl laatikoissa. Pakkaus sisältää myös
sirujen numeroilla varustetut kaulapantariipukset.

Ergonominen
helppo käyttää
Turvarengas
pitää sirun paikoillaan

Neula liukastettu
silikonilla sekä ulkoettä sisäpuolelta ->
helpompi injisointi

Sirujen koot: 2.1: 2.1 x 12 mm, neula 12G.
XS 1.4: 1.4 x 8,5 mm, neula 16G.

XS 1.4
2.1

10 kpl
10 kpl

Biofarm 90202
Biofarm 90201

Silikonitippa
estää sirun
putoamisen

Oriola/msi 332071
Oriola/msi 332054

Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila
Puh. (09) 225 2560
biofarm@biofarm.fi, biofarm.fi

Click-ääni kun
sirutus on
valmis

Ohut ja terävä neula
aiheuttaa vähemmän
kipua erityisesti pienillä
eläimillä

