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Szanowni Państwo.
Zajmujemy się dystrybucją najwyższej jakości, specjalistycznych produktów zoologicznych 
oraz weterynaryjnych. Kładziemy najwyższy nacisk na innowacyjność oraz jakość. 

Zdrowie naszych podopiecznych stanowi dla nas najwyższy priorytet.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów systematycznie poszerzamy naszą ofertę 
o nowe niebanalne produkty. Będąc wiernym zasadzie:

Naturalnie - Zdrowo - Praktycznie

Produkty z naszego programu to gwarancja najwyższych standardów a zarazem unikalny wybór. 

Duży, wyjątkowy na polskim rynku asortyment zadowoli nawet najbardziej wybrednych klientów. 

Jesteśmy bezpośrednim importerem wielu znanych marek związanych z nieprzeciętnymi 

pomysłami. W naszej ofercie znajdziecie Państwo unikalne produkty tylko najwyższej jakości:

3 Polskie, niezastąpione suplementy diety weterynaryjnej, uznanej marki Vetfood

3 Recobed - kanapy, legowiska i materace własnej produkcji

3 Wybór unikalnych karm holistyczych i przekąsek marki Healthy Paws

3 Innowacyjne preparaty do higieny jamy ustnej i zębów 

    – Dental Fresh oraz Mikrofibra z jonami srebra

3 Kosmetyki do pielęgnacji marki SynergyLabs

3 Guisapet – posłania dające psu i kotu poczucie bezpieczeństwa 

     a właścicielowi unikalny design

    I wiele innych, bo tylko...

         .... najlepsze jest wystarczająco dobre dla naszych pupili.
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“ Jesteśmy młodym, dynamicznie rozwijającym się zespołem, 
fundamentalną zasadą naszej działalności jest 
pasja i zaangażowanie.

Zapraszamy do współpracy!
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Dog Finger, Czyścik do zębów blister
Dla psów i kotów

Ear-Eye, czyścik do oczu/uszu
Dla psów i kotów

Dostępne rownież 
w opakowaniu sterylnym 
rozmiar S / M

Zaawansowana technologicznie higiena uzębienia psów 
i kotów. Mikrofibra z jonami srebra. BioAktywny czyścik do 
zębów zawiera 12 000 razy więcej włókien niż jakakolwiek 
szczoteczka. Podczas gdy zwykła szczoteczka ma niewielki 
kontakt z kamieniem nazębnym, specjalnie skonstruowane 
włókno penetruje w całości warstwę kamienia, osadu, za-
bijając wszelkie bakterie. Pasta do zębów czy inne dodatki 
chemiczne są już całkowicie zbędne.

Możesz pomóc swojemu zwierzęciu w higienie czysz-
cząc jego zęby i masując dziąsła. Łagodny masaż pobudzi  
i wzmocni dziąsła. Powierzchnia zębów stanie się gładsza  
a zęby błyszczące i naturalnie białe. Mikrofibra z jonami sre-
bra oczyści zęby z wszelkich osadów oraz zapobiegnie po-
nownemu formowaniu się kamienia nazębnego.

• Przeciwbakteryjne działanie poprzez jony srebra

• Czyści zęby oraz język

• Masuje dziąsła

• Zapobiega osadzaniu kamienia nazębnego

• Poprawia obieg krwi podczas zabiegu

• Prosty w użyciu

Zawiera antybakteryjne jony srebra w specjalnym włóknie. 
Usuwa brud, bakterie, roztocza i nieprzyjemne zapachy. 
Zapobiega zapaleniom.

• Skuteczne działanie antybakteryjne poprzez jony srebra

• Doskonała alternatywa dla chemicznych dodatków

• Wielorazowego użytku

• Prosty w użyciu

Polecany przez
lekarzy weterynarii

Przełom w higienie
jamy ustnej

Przeciwbakteryjne działanie
dzięki jonom srebra

Jedną z częstszych przyczyn niepokoju właściciela pojawia-
jącego się z psem lub kotem w gabinecie weterynaryjnym 
jest zaczerwienienie oka. Stan taki jest zwykle powodowany 
zapaleniem spojówek. Takim objawom towarzyszy często gro-
madzenie się w worku spojówkowym mniej lub bardziej gęstej 
ropy. Do lekarza weterynarii należy rozpoznanie przyczyny tak-
iego stanu. 

Jednym z powodów pojawienia się opisanych objawów jest zbyt 
mała produkcja łez. 

Według amerykańskich badań problem ten może dotyczyć ok. 
10 psów na każdy 1000 pojawiających się w gabinecie lekarza 
weterynarii z różnych powodów. Problem ten występuje zdecy-
dowanie rzadziej u kotów.

Antybakteryjne krople do oczu zawierające srebro koloidalne, 
kwas hialuronowy i świetlik lekarski. Przynoszą ukojenie po-
drażnionym i suchym oczom.

Kiedy stosować?
Zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, czerwone oczy, 
suche oczy. Choroby bakteryjna oka, zakażenie gronkowcem.

Najlepszy
wybór

gdy 
za mało 

łez!

Krople do oczu  
10 ml

Diferion nie wpływa na śluz. Np: Pierwszą czynnością 
terapeutyczną jest włączenie preparatów łzozastępczych.

Dr n. wet. Marcin Pikiel
- specjalista chorób psów i kotów oraz koni. 

Od ponad 20 lat zajmuje się okulistyką zwierząt. 
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów 
Weterynaryjnych (ESVO) i Sekcji Okulistycznej PSLW-
MZ. Jest właścicielem praktyki w Gdańsku.
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Pristine
Płyn Stomatologiczny 

30ml

Siliquid
Spray na rany 

100ml

Replat
Suplement wspomagający higienę 

jamy ustnej

70g

Jest przyjazne dla organizmu, nieszkodliwe, nietoksyczne, 
działa przeciwbakteryjnie, antywirusowo i przeciwgrzybicznie.Dlaczego srebro?

Arisan
Hydrożel na rany 

100ml

Clustol
Płyn do higieny uszu 

50ml, 100ml

Silver Creme
Krem z jonami srebra 

25ml, 50ml

Płyn dentystyczny stosowany jako dodatek do codziennego 
czyszczenia i profilaktyki stomatologicznej. Wybór najlepszych 
naturalnych olejków. Pozostawia na zębach filtr ochronny
i osłania szyjki zębów. Zwalcza wszelkie bakterie oraz wirusy 
dzięki zawartości kwasu laurynowego oraz kwasu kaprylowego.

Preparat SILIQUID nadaje się do terapii zmian skórnych, blizn 
i ran, wszelkich problemów dermatologicznych - takich jak 
wyprysk letni, porosty i redukcja zapachu. Bardzo dobre wyniki 
w leczeniu ran, ziarniniaków i wyprysków spowodowanych 
przez bakterie (np. Staph.aureus).

Jest źródłem alg morskich, które znane są z korzystnego  
oddziaływania na zdrowie zwierząt, ze względu na wysoką  
zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, aminokwasów, 
witamin i minerałów. Algi regulują procesy trawienne, podno-
szą ogólną odporność organizmu, wzmacniają sierść i zdrowy 
wygląd okrywy włosowej, wspomagają  regenerację układu 
nerwowego oraz działają odtruwająco z metali ciężkich.

ARISAN to hydrożel oparty na srebrze koloidalnym i tlenku cyn-
ku. Przyśpiesza gojenie się ran. Zapewnia intensywną terapię 
zmian skórnych. Ochrania uszkodzoną skórę przed czynnikami 
środowiskowymi i powstaniem infekcji. Reguluje bilans wilgoci i 
wspiera regenerację komórek.

Nowo opracowany CLUSTOL płyn do uszu składający się  
z koloidalnego srebra, kwasu hialuronowego oraz oczaru  
wirginijskiego służy do utrzymania higieny uszu i nadaje  
się zarówno dla psów jak i kotów.

Wysokiej jakości krem zawierający srebro koloidalne i ekstrakt 
nagietka. Wykazuje niezwykle silne działanie antybakteryjne 
i regenerujące. Stosowany do otwartych ran, egzem, ziarnini-
aków, pęknięć i otarć skóry. Wspomaga leczenie i dezynfekcję. 

Kiedy stosować?
Początkowy i istniejący kamień    
nazębny

Jak stosować?
Nałóż kroplę preparatu a następnie
oczyść nim dokładnie zęby i dziąsła.

• Przyspiesza gojenie się ran

• Zmniejsza swędzenie i pieczenie

• Działa przeciwzapalnie

• Redukuje kamień i osad nazębny   
  oraz odświeża oddech

• Preparat bogaty w różnorodne 
  aminokwasy, witaminy i minerały

• Preparat przeznaczony do  
  codziennej higieny jamy ustnej  
  i zębów dla psów i kotów.

• tlenek cynku i koloidalne srebro

• poprawa gojenia ran
   w chorobach dermatologicznych

• zmianach skórnych

• reguluje poziom nawilżenia skóry 
   i chroni przed infekcjami

• Do czyszczenia i pielęgnacji uszu

• Zapalenie zewnętrznego 
  przewodu słuchowego 
  (zapalenie ucha zewnętrznego)

• Wspomaganie terapii 
  farmakologicznej

Zastosowanie: 
• Rany i urazy, 
• ukąszenia przez kleszcze i owady, 
• po usunięciu kleszczy, 
• podczas stanów zapalnych, 
• podrażnienia skóry, 
• łuszczyca, wypryski, 
• zapalenie skóry, grzybice, infekcje, 
• zakażenia bakteryjne, 
• swędzenie skóry, 
• otwarte rany chirurgiczne, 
• oparzenia słoneczne, 
• opieka poporodowa, 
• stare rany,
• blizny i wiele więcej.
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Dental Fresh

• Łagodnie wybiela zęby
• Eliminuje nieświeży oddech

Dodanie preparatu Dental Fresh do wody do picia dla zwierzęcia to jak szczot-
kowanie zębów Twojego pupila za każdym razem gdy pije wodę. 
Ta inteligenta formuła aktywuje się gdy tylko napotka bakterie, eliminuje 
je w jamie ustnej. Brak smaku, koloru i zapachu, w żaden sposób nie zakłóca 
nawyków picia zwierzęcia.

Wskazówki: W celu uzyskania najlepszych rezultatów stosuj codziennie. Dodaj 
jedną łyżeczkę preparatu Dental Fresh do 250 ml wody do picia lub stosuj wedle 
zaleceń weterynarza. Produkt bezpieczny dla psów i kotów.

Dostępny w wielu rodzajach i pojemnościach.
Dostępny także
w spray’u!
118 ml

Gel enzymatyczny

Gel do higieny uzębienia, zawiera opatentowany 
skład 7-Zyme™, efektywnie oczyszcza zęby, reduku-
jąc poziom bakterii w jamie ustnej. Usuwa nieświeży 
oddech, delikatnie wybiela, redukuje kamień i osad.

DOSTĘPNY W ZESTAWIE
ZE SZCZOTECZKĄ TRIFLEX

DOSTĘPNY W ZESTAWIE
ZE SZCZOTECZKĄ NA PALEC Dental Fresh standard

237ml / 503ml / 1 L
galon: 3,8 L

Dental Fresh Kamień & Osad
237 ml / 503ml / 1 L

Dental Fresh Wybielający
237 ml / 503 ml

Dental Fresh Specjalna 
Formuła dla Kota
237 ml 

Synergy Labs  to producent wysokiej jakości, nowoczesnych produktów do pielęgnacji zwierząt. To dynamicznie roz-

wijająca  się amerykańska firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży. Innowacyjne pomysły, pasja, 

zaangażowanie pozwalają na wprowadzenie doskonałych produktów, unikalnych formuł w połączeniu z najlepszym  

designem a przede wszystkim najwyższą jakością.

leczy & zapobiega
zapaleniu dziąseł6w1

korzyści
wzmacnia zęby
odnawiając szkliwo

zapobiega & redukuje
kamień nazębny

pomaga w zapobieganiu
ubytkom

odświeża
oddech

zabija bakterie w trudno 
dostępnych miejscach
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Super Clot
Preparat hamujący krwawienia 
i dezynfekujący w żelu. 21,3g

Niezwykle pomocny podczas skracania paznokci, nieznacznych skaleczeń, 
zadrapań.

• lidokaina HCI – środek stosowany do znieczuleń miejscowych, niweluje 
  ból i świąd związany ze skaleczeniem, co powoduje, że zwierzę mniej  
  interesuje się skaleczeniem, ograniczając drapanie i wylizywanie rany.

 • siarczan glinu – wpływa ściągająco na rany, hamując krwawienia,  
   ma działanie antyseptyczne.

• siarczan żelaza – koaguluje krew tamując drobne krwawienia.

• chlorek benzetoniowy – wykazuje działanie antyseptyczne  
   i przeciwświądowe.

V. F. Gloss&Glide
Spray do rozczesywania 236 ml

Spray ułatwiający walkę z kołtunami- odbudowujący  
blask - odżywiający - z jedwabiem - proteinami  
oraz antyoksydantami.

Substancje odżywcze, jedwab, proteiny są absorbowane 
przez włos, nadając mu nawilżenie, elastyczność oraz 
prowadząc do zdrowego wyglądu.

• Antyoksydanty działają stabilizująco, 
  redukują uszkodzenia.

• Wystarczy rozprowadzić na włosie, rozczesać, 
   nie spłukiwać.
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PUPPY
dla szczeniąt 

Niezwykle delikatny, nie powodujący łzawienia, 
nie zawiera żadnych substancji mogących wywołać 
podrażnienia. Pielęgnuje i chroni wrażliwą sierść 
i skórę zwierzęcia. Pozostawia sierść czystą, miękką
i delikatnie odżywioną oraz pozostawia świeży,  
pudrowy zapach.

Deodorizing
odświeżający 

Usuwający wszelkie przykre zapachy. Naturalne 
ekstrakty oraz olejki łagodzą skórę, pozostawiają sierść 
czystą, świeżą i błyszczącą. Niezwykle delikatny.  
Wyłącznie naturalne składniki między innymi kokos, 
aloes i rozmaryn. Pozostawia sierść odświeżoną 
na dłużej.

Flea
przeciw pchłom 

Zabija pchły, oczyszcza sierść, odświeża. 
Delikatnie czyści i złuszcza skórę. Pozostawia 
sierść miękką i błyszczącą. Dodatkowo koi 
podrażnioną po ugryzieniach skórę. Niezwykle 
skuteczny, w pełni bezpieczny dla zwierząt.

Oatmeal
odżywka owsiankowa 

Odżywka na bazie naturalnej koloidalnej owsianki znanej ze swych 
właściwości łagodzących, kojących. Niezastąpiona w pielęgnacji 
sierści delikatnej, wrażliwej bądź po wszelkiego rodzaju podrażnie-
niach (pogryzienia, zapalenia skórne). Przyniesie zwierzęciu ukojenie, 
przyspieszy proces gojenia, zapobiegnie uciążliwemu drapaniu się 
oraz delikatnie nawilży i odżywi sierść i skórę.

INNOWACYJNA GAMA SZAMPONÓW DLA PSÓW I KOTÓW  |  544 ml

White Coat
wybielający  

Naturalny, delikatnie wybielający szampon przezna-
czony wyłącznie dla psów i kotów o białej szacie. Nie 
zawiera utleniaczy. Naturalny olejek kokosowy, jedwab 
hydrolizowany i optyczne rozświetlacze. Pozostawia 
sierść nieskazitelnie białą, nawilża oraz wygładza.

Herbal
ziołowy 

Działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, niwe-
luje nieprzyjemny zapach sierści, swędzenie. Niezastą-
piony przy zapaleniach skórnych oraz egzemie. 
Na bazie siedmiu naturalnych składników: olejek  
z drzewa cedrowego, krwawnik pospolity, olejek euka-
liptusowy, olejek goździkowy, ekstrakt echinacei, aloes, 
ekstrakt rumianku.

Oatmeal
owsiankowy 

Szampon na bazie naturalnej koloidalnej owsianki 
znanej ze swych właściwości łagodzących, kojących. 
Niezastąpiony w pielęgnacji sierści delikatnej, wrażliwej 
bądź po wszelkiego rodzaju podrażnieniach (pogryzie-
nia, zapalenia skórne). Przyniesie zwierzęciu ukojenie, 
przyspieszy proces gojenia, zapobiegnie uciążliwemu 
drapaniu się oraz delikatnie nawilży i odżywi skórę.

Coal Tar
przeciwłupieżowy, przeciwłojotokowy 

Szampon eliminujący łupież, łuszczenie oraz łojotok. 
Wspomaga leczenie chorób bakteryjnych, grzybiczych. 
Niezastąpiony w walce z pasożytami. Szampon na bazie 
smoły węglowej. W pełni bezpieczny. Wyłącznie naturalne 
składniki między innymi kokos, aloes i rozmaryn.
Pozostawia sierść odświeżoną na dłużej.
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PUDER
do całego ciała

PUDER
szorstka/średnia
sierść

PUDER
wybielający

Linia groomerska stworzona w trosce o dbałość białej sierści zwierząt. Pudry są znane od lat 
ze swych właściwości wybielających. Umożliwiają oczyszczenie sierści na sucho bez użycia 
wody. Mogą być stosowane na wszelkiego rodzaju przebarwienia jak również do oczysz-
czenia sierści na całym ciele zwierzęcia. Produkt wykonany w ojczyźnie dbałości o wspania-
ły wygląd, w USA, według tradycyjnej amerykańskiej formuły. 
W pełni bezpieczny, nietoksyczny.

• Nie powoduje łamliwości włosa, matowienia, nie pozostawia żadnych śladów na sierści.

• Idealnie odświeża i maskuje zażółcenia.

Dostępny w opakowaniach 500g i 1,5 kg
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Skutecznie leczy i łagodzi podrażnienia skóry spowodowane łojoto-
kiem, infekcje bakteryjne, inwazje pasożytnicze. Skuteczny również  
w przypadku skórnych infekcji grzybiczych i bakteryjnych.  
Wspomaga leczenie wielu chorób skórnych tj zapalenie, łojotok,  
infekcje pasożytnicze i bakteryjne. 

Przynosi ulgę w łagodnych stanach zapalnych i łupieżowych 
spowodowanych zazwyczaj przez nagromadzenie oleju, 
drożdży. Zapalenie łojotokowe pojawia się u psów i kotów  
w postaci płatów łuszczącej się skóry, łupieżu, tłustej sierści, 
nieprzyjemnego zapachu, czerwonej, swędzącej skóry.

Kwas salicylowy - wspomaga usuwanie martwego naskórka otwierając 
zatkane pory, neutralizuje bakterie, umożliwia wzrost nowych komórek.

Pirytionian cynku - szeroko stosowany w leczeniu łojotokowego zapalenia 
skóry, łuszczycy, egzemy, grzybicy, suchej skóry i łupieżu ze względu na 
działanie grzybobójcze (hamuje podział komórek bakteryjnych)

Siarka koloidalna - jest zawiesiną drobnych cząstek siarki. Jest homeopatycz-
nym, naturalnym środkiem stosowanym w leczeniu schorzeń skórnych takich 
jak trądzik, łuszczyca, egzema, zapalenie skóry.

Smoła węglowa usuwa martwe komórki skóry z górnej warstwy w celu 
umożliwienia wzrostu nowym komórkom. Łagodzi problemy dermatologiczne 
takie jak swędzenie, łuszczenie spowodowane łojotokiem bądź łupieżem. 

Siarka mikronizowana posiada wiele korzystnych, prozdrowotnych właści-
wości. Zmniejsza chroniczny stan zapalny, ma właściwości detoksykacyjne, 
wspomaga dotlenianie skóry. Wspomaga leczenie grzybicy, łojotoku u 
zwierząt. 

Kwas salicylowy wspomaga usuwanie martwego naskórka otwierając  
zatkane pory, neutralizuje bakterie, umożliwia wzrost nowych komórek.  

Alantoina i płatki owsiane w celu odpowiedniego nawilżenia 
i przyspieszenia gojenia. 

Przeciwpasożytniczy i przeciwłojotokowy
• Szampon 473 ml

Przeciwłupieżowy i przeciwłojotokowy
• Szampon 473 ml

• Leczy infekcje bakteryjne, grzybicze i drożdżakowate.

• Czyści i dezynfekuje kanał słuchowy.

• Zmniejsza zaczerwienienie i obrzęk.

• Bezalkoholowy. 

• W pełni bezpieczny.

Zakażenia psów w okolicach uszu są zjawiskiem powszechnym, 
powodowane przez bakterie i drożdże wskutek: wilgoci, wosku, 
alergii, roztoczy, nadmiernego wzrostu włosów w uchu lub 
niedoczynności tarczycy. Preparat posiada właściwości lecznicze 
(przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze) skutecznie redukuje nie-
przyjemne zapachy, zaczerwienienie i obrzęki a także zapewnia 
codzienną pielęgnację. 

Clinical Care ™ Ear Therapy zapewnia łagodną ulgę podczas 
czyszczenia kanału słuchowego. Znakomicie nadaje się również 
do codziennej pielęgnacji. Zawiera ketokonazol, kwas mlekowy, 
kwas  benzoesowy i kwas salicylowy.

Kosmetyki lecznicze
dla psów i kotów

Preparat do leczenia infekcji 
i codziennej pielęgnacji uszu
• Płyn 118 ml
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Naukowa formuła, stworzona w celu skutecznego łagodzenia 
swędzenia, podrażnień i towarzyszącego im bólu. Przynosi 
ukojenie podrażnionej skórze zniechęcając zwierzę do destruk-
cyjnego żucia i gryzienia. Podrażnienia często spowodowane 
przez alergie, ugryzienia, osłabienie układu odpornościowego. 
Najczęstsze objawy- swędzenie, obrzęki, zaczerwienienia.

Koloidalna owsianka – łagodny, naturalny środek nawilżający do leczenia 
lub zapobiegania wysuszeniu, swędzeniu i łuszczeniu się szorstkiej skóry, 
zmiękcza i nawilża. 

Hydrokortyzon – środek przeciwzapalny, przyspieszający naturalny proces 
gojenia podrażnień skórnych zapobiegając uwalnianiu substancji wywołu-
jących stan zapalny. Zapewnia ulgę w bólu 
i swędzeniu, zmniejsza świąd, zaczerwienienia i obrzęki. 

Lidokaina to wysoce skuteczny środek znieczulający, zapewnia natych-
miastową miejscową ulgę w dolegliwościach związanych z niewielkimi 
podrażnieniami skóry, wysypką, ugryzieniami, itp. 

Olej z kiełków pszenicy ma właściwości nawilżające i przeciwutleniające. 
Nawilża i chroni skórę. 

Niweluje nieprzyjemne zapachy, przeciwdziała infekcjom 
grzybiczym i bakteryjnym, takim jak zapalenie skóry, piodermia. 
Schorzenia te mogą mieć podłoże alergiczne, mogą być również 
powodowane przez zaburzenia hormonalne, (np niedoczynność 
tarczycy), osłabiony układ odpornościowy, urazy podczas 
pielęgnacji, zakażenia grzybicze. Schorzenia te mogą dotyczyć 
również zwierząt z fałdami skóry oraz krótkowłosych. 

Chlorek benzetoniowy związek syntetyczny o właściwościach antysep-
tycznych. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, niweluje pleśń, 
wirusy. 

Ketokonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym powszechnie stosowanym w 
wielu produktach leczniczych, miejscowo w leczeniu infekcji grzybiczych, 
łupieżu, łojotokowego zapalenia skóry, grzybicy, kandydozie. 

Gliceryna jest związkiem pochodzenia naturalnego. Pozyskiwana z 
olei roślinnych. Powszechnie stosowana zarówno w kosmetykach jak i 
preparatach leczniczych. Gliceryna pomaga skórze utrzymać odpowiednie 
nawilżenie, odgrywa ważną rolę w procesie dojrzewania komórek. 

Lanolina i aloes łagodzą podrażnioną skórę, przyspieszają gojenie.

Zabija pchły i kleszcze. Delikatnie oczyszcza i złuszcza skórę i sierść. 
Pozostawia płaszcz miękki, lśniący, wolny od pcheł i kleszczy. 

Wysoce skuteczna, łatwa w zastosowaniu profilaktyka. 

Perytryna jest naturalnym insektycydem i środkiem odstraszającym szkodniki. 
 W pełni naturalne pochodzenie roślinne – kwiaty złocieni (chrysanthemum). 

Nylar® zapobiega rozwojowi larw i ponownemu zarażeniu. 

Aloes i lanolina łagodzą podrażnioną skórę 

Zrównoważone pH - delikatna skóra zwierząt wymaga zrównoważonego pH. 
Szampony przeznaczone dla ludzi posiadają niższe pH ( bardziej kwaśne) i nie 
powinny być stosowane u zwierząt domowych.  

NIE ZAWIERA mydła - wyłącznie delikatne, naturalne składniki. 
Żadnych szkodliwych detergentów.

BEZ PARABENÓW - wszystkie preparaty są wolne od parabenów, 
promują bezpieczeństwo, zdrowie, dobre samopoczucie.

Łagodzący podrażnienia
• Szampon 473 ml    • Spray 237 ml    • Odżywka 473 ml

Antyseptyczny i przeciwgrzybiczy
• Szampon 473 ml    • Spray 237 ml

Przeciw pchłom i kleszczom
• Szampon 473 ml    • Spray 237 ml
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www.recovet.pl

Łatwy sposób na doustne podanie leków  
dla psów, kotów i innych małych zwierząt.

• Miękki i bezpieczny aplikator

• Podanie tabletek z płynem

• Elastyczna końcówka do różnej wielkości tabletek 
   oraz kapsułek 1-20 mm

• Łatwe podanie leków

Pet Pill Pen blister 
Dozownik tabletek dla zwierząt

Owsianka, echinacea, olejek migdałowy. 
Starannie dobrane, naturalne składniki.

Koloidalna owsianka: Łagodzi, chroni suchą, swędzącą
i podrażnioną skórę. Pozostawia warstwę ochronną 
na skórze, pomaga w odbudowie warstwy naskórka. 
Saponina zawarta w owsiance pomaga w dogłębnym 
oczyszczeniu skóry i sierści. Przynosi ulgę i chroni.

Olejek migdałowy: posiada doskonałe właściwości 
nawilżające, koi suchą skórę, przynosi ulgę.

Wysokiej jakości preparat do czyszczenia, 
usuwania zabrudzeń, plam. Oczyszcza 
i pozostawia świeży zapach. 
Przeznaczony do różnego rodzaju powierzchni. 

Szampon odświeżający, usuwający wszelkie 
przykre zapachy, stworzony na bazie sody, cynku, 
ekstraktu rozmarynu oraz olejku lawendowego. 
Naturalne ekstrakty oraz olejki łagodzą skórę, 
pozostawiają sierść czystą, świeżą i błyszczącą. 

Działa delikatnie i jest w pełni bezpieczny
dla psów, kotów, szczeniąt i kociąt.

• Naturalne rozwiązanie

• Przeznaczony do dywanów, tapicerki, podłóg

• Naturalnie oczyszcza i neutralizuje zapachy

• Usuwa plamy i nieprzyjemne zapachy

Richard’s Organics

Szampon Nawilżający

Richard’s Organics

Szampon Deodoryzujący

Richard’s Organics

Stain Remover & Deodorizer 
Odplamiacz & Neutralizator zapachów

Opakowanie 946 ml z atomizerem

Pojemność: 354 ml

Pojemność: 354 ml
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WYPRODUKOWANE
W POLSCE

Śpij spokojnie!
Dorosły pies poświęca na sen 12-14 godzin na dobę, 

szczenięta jeszcze dłużej. 

Zapewnij mu odpowiednie miejsce, gdzie będzie czuł się 

bezpiecznie. Miejsce wygodne, zapewniające odpowiednią 

izolację. Przedstawiamy Państwu posłania wykonane  

z dbałością o najmniejszy detal. RECOBED odznacza się 

niezwykłym komfortem, eleganckim wyglądem i ogromną 

wytrzymałością. Zastosowane trwałe i wytrzymałe materiały 

pozwolą cieszyć się legowiskiem bardzo długo bez utraty 

jego właściwości.  Bardzo łatwo utrzymać je w czystości. 

Dyskretnie wszyte suwaki umożliwiają łatwy demontaż, 

w żaden sposób nie zakłócają użytkowania. Rozmiary 

dostosowane dla każdej wielkości zwierząt. Rozmaite 

wersje kolorystyczne. Zapewnij swojemu pupilowi komfort 

wypoczynku.

Kanapa dwustronna - odwracalne boki,
łatwa i praktyczna zmiana wyglądu. 

Dwustronna, wyjmowana poduszka
urozmaici wygląd kanapy.

4 Przytulny trwały materiał   4 Miękkie wypełnienie   4 Łatwe do utrzymania w czystości, zdejmij pokrowiec i wypierz w pralce.

Sofa Siberian Double Sofa Siberian Double Pillow

DWUSTRONNE

DWUSTRONNA PODUSZKA Dotyczy wszystkich kanap Siberian i MyLittle One
wymiary w cm. (tolerancja +-5%) 

Wymiary kanap
A

C

F

B
D

E

S M L

A 65 85 100

B 50 65 80

C 45 55 70

D 33 45 50

E 9 11 13

F 14 17 20



_ Miękkie, okrągłe boki
_ Najwyższej jakości materiały

Wygoda bawełnianej pościeli
teraz dla Ciebie i Twojego pupila!

Recobed My Little One

Wygodne, funkcjonalne kanapy dla zwierząt. Najwyższej jakości materiały, 
dbałość o każdy detal. Unikalny design, szeroki wybór kolorystyczny  
i rozmiarowy. Dwustronna, wyjmowana poduszka urozmaici wygląd kanapy. 
Przytulny materiał, miękkie wypełnienie – kulka silikonowa. Doskonałe miej-
sce na odpoczynek i relaks. Łatwe do utrzymania w czystości, wystarczy 
zdjąć pokrowiec i wyprać w pralce. Eleganckie i unikalne

Pufy
wys 13 cm, średnica S 50 cm, M 75 cm

poszewka na kołdrę 160 x 200 cm,  
dwie poszewki na poduszkę 75 x 80 cm 

Kocyki
S 75 x 100 cm, M 100 x 150 cm

Caribbean black

Crete mint/grey

Marmara grey

Azowian grey Kara

Marmara dark blue

Azowian blue

Crete black/grey

Crete black/grey

Marmara

Azowian

Crete mint Azowian 

Crete

Crete mint
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Kanapy Lincoln

4 Poduszka minky z możliwością wyjęcia wypełnienia i prania

4 Unikalny design

Kanapa dla zwierząt - Wysokiej jakości, wygodne legowisko 
dla zwierząt wykonane z odpornego na zabrudzenia, niezwykle 
wytrzymałego materiału- ekoskóry na zewnątrz oraz przytul-
nego materiału - minky wewnątrz. Zapewnij swojemu pupilowi 
komfort i odpowiednią izolację. 

 

Kanapy Baltic, Pontony Baltic , Maty

S 80x60 cm, M 110x80 cm, L 125x90 cm, XL 140x110 cmS - 65x50 cm, M - 85x65 cm, L - 100x80 cm, XL - 120x90 cm S 50x38x3 cm, M 70x48x3 cm, L 80x62x3 cm, XL 100x72x4 cm

Perfekcyjne
wykończenie

Przytulny
minky

Najlepszej jakości
ekoskóra

4 Super wytrzymała Codura    4 Nieprzemakalny - szybko schnący materiał
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4 Super wytrzymała Codura

4 Przytulny środek - minky

Kanapy Sargasso

PRZYTULNE MINKY
Wymiary kanap

A

C

F

B
D

E

Dotyczy kanap Lincoln, Baltic i Sargasso
wymiary w cm. (tolerancja +-5%) 

S M L XL

A 65 85 100 120

B 50 65 80 90

C 40 50 65 80

D 30 40 50 60

E 12 14 15 20

F 20 25 30 35



Doozy Swing Egg

Doozy Gap Bone Doozy Yellow Ball

Doozy Gap Ball

Doozy Tug Tug

Wysokość zabawki: 8 cm

Obwód: 16 cm

Wysokość zabawki: 18 cm

Obwód w najszerszym punkcie: 21 cm

Wysokość zabawki: 8 cm

Obwód: 16 cm

Wysokość zabawki: 9 cm

Obwód: 27 cm

Wysokość zabawki: 32 cm

Pełna długość sznura: 76 cm

Wypełnij zabawkę ulubionymi przysmakami
i cieszcie się wspólną zabawą godzinami!

Jaskrawy kolor - doskonała widoczność 
w każdym otoczeniu. 

Wykonane z wytrzymałego, bezpiecznego 
materiału: wysokiej jakości naturalnej gumy.

3

3

3
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Oferujemy Państwu serię niezwykłych,
behawioralnych zabawek Recofun® Doozy.

Zabawki to najlepszy sposób na rozwój Państwa pupila oraz 
spędzanie wolnego czasu zarówno z właścicielem jak i podczas 
Państwa nieobecności. Zabawki mają niezwykle pozytywny wpływ 
na rozwój emocjonalny i fizyczny zwierzęcia.
 
Recofun® Doozy dzięki specjalnym otworom umożliwiają pozost-
awienie ulubionych smakołyków dzięki czemu zabawa jest jeszcze 
bardziej motywująca i przyjemna. Nieregularny kształt zabawki 
zapewnia nieprzewidywalne odbijanie od podłoża.
 

✔ doskonała wytrzymałość

✔ wysoka jakość

✔ bezpieczny materiał i wykonanie

✔ miejsce na ulubione przysmaki

✔ interesujący kolor i kształt



Recofun® Doozy zabawa, rozrywka, nauka
oraz duża dawka ruchu i pozytywnych emocji!

Doozy Yellow Ball Doozy Bone Ball Doozy Crossed Bone

Doozy Rabbit M Doozy Sound Dumbbel Doozy Boozy M

Doozy Rabbit S Doozy Snack Ball Doozy Boozy S

Wysokość zabawki: 8 cm

Obwód: 16 cm

Wysokość zabawki: 10 cm

Obwód w najszerszym punkcie: 

20 cm

Wysokość zabawki: 12 cm

Szerokość: 12 cm

Wysokość zabawki: 10 cm

Obwód w najszerszym punkcie: 22 cm

Wysokość zabawki: 15 cm Wysokość zabawki: 12 cm

Obwód w najszerszym punkcie: 24 cm

Wysokość zabawki: 7 cm

Obwód w najszerszym punkcie:

16 cm

Wysokość zabawki: 8 cm

Obwód zabawki: 24 cm

Wysokość zabawki: 9 cm

Obwód w najszerszym punkcie: 20 cm
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Korzenie i patyki Rogi

Zabawa, zajęcie oraz pielęgnacja zębów w jednym. Zwierzęta 
domowe podobnie jak ich dzicy krewni odczuwają naturalną po-
trzebę żucia/gryzienia. Stąd możemy znaleźć na rynku bogatą 
ofertę gryzaków dla psów. Różnice pod względem jakości, dłu-
gowieczności jak i względów zdrowotnych są ogromne.

Wykonane z śródziemnomorskiego, wytrzymałego drzewa liś-
ciastego, korzenie niezwykle wytrzymałe, nie rozkruszają się. 
Korzenie specjalnego drzewa wrzosowego pochodzą z ekolog-
icznych upraw, są zbierane i sortowane w różnych rozmiarach 
dla psów różnych ras. W zależności od aktywności psa korzeń 
wystarcza na 3 – 6 miesięcy. Psy stopniowo odgryzają małe 
włókna z korzenia. Odgryzione włókna posiadają miękką, elas-
tyczną konsystencję, połknięte przez zwierzę zostaną następnie 
naturalnie wydalone.

Rozmiary przysmaków:   S Psy małe    M Psy średnie    L  Psy duże    XL Psy olbrzymie

Gryzaki z poroża jelenia są doskonałe do gryzienia dla 
psów, wykonane z poroża, zawierającego suchy szpik, 
niezwykle trwałe, twarde i interesujące, nie śmierdzą, nie 
pozostawiają plam. Posiadają niezwykle korzystny wpływ 
na utrzymanie higieny jamy ustnej, pozwalają utrzymać 
uzębienie w czystości, pełne składników odżywczych, ta-
kich jak wapń.

Bezpieczne, zdrowe i niezwykle trwałe.
 
Jelenie rokrocznie zrzucają poroże, jest ono następnie 
zbierane i cięte na mniejsze kawałki, dobrane idealnie do 
wielkości i rasy psa.

Buffalo horn
/ gryzak z rogów bawoła

Stick patyk z drzewa kawowego

Korzeń hiszpańskiego drzewa 
wrzosowego

Antler dog chew
/ gryzak z poroża jelenia / gryzak z poroża jelenia 1/2
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Przysmaki Recosnack

Przysmaki Recosnack

Pokarm uzupełniający dla psów.  Pół-wilgotne sma-
kołyki, miękkie, łatwe do rozgryzienia, niezawodne 
podczas treningu oraz nagradzania zwierzęcia. 
Analiza: Białko: 20%, Zawartość tłuszczu: 6%, Popiół 
surowy: 3%, Włókno surowe: 3%, Wilgotność: 18%

Dostępne w opakowaniach 100g, 200g, 500g

Pyszne, mięsne, aromatyczne snacki. Bardzo chętnie jedzone 
przez psy. Sprawdzą się w każdej sytuacji w której chcesz na-
grodzić swojego pupila. Niezastąpione podczas szkolenia, pyszny 
dodatek do karmy czy domowej diety. RECOSNACK mogą być 
również wspaniałym urozmaiceniem codziennych spacerów czy 
wspólnej zabawy, a także formą nagrody w trakcie nauki.

Higiena uzębienia psów stanowi nieodzowny element codziennej pielęgnacji i profilaktyki. Recosnack Dental Sticks pomogą utrzymać zęby 
i dziąsła w czystości i zdrowiu. Funkcjonalne przysmaki, których unikalny kształt i powierzchnia redukują powstawanie płytki nazębnej i kam-
ienia. Niezwykle smaczne i aromatyczne. Stosowane jako przekąska między posiłkami. Przysmaki doskonale sprawdzą się w każdej sytuacji 
jako nagroda, niespodzianka. Bardzo chętnie spożywane przez psy. Przeznaczone dla psów wszystkich ras, dostępne w różnych wersjach 
smakowych i rozmiarowych.

Długość ok 11 cm Długość ok 11 cm Długość ok 11 cm

Długość 12, 17, 23 cm Długość 12, 17, 23 cm

Jagnięcina
z ryżem Przysmak

z królika

Łosoś
z ryżem

Przysmak
ze strusia

Jagnięcina Mięta Łosoś

Naturalne Zielone
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CIASTECZKA OWOCOWE
WEGETARIAŃSKIE & HIPOALERGICZNE

PEŁNOPORCJOWA KARMA MOKRA
Indyk i gęś ze słodkimi ziemniakami 

Dziki królik i bażant

HERBOLISTIC
Odżywczy, ziołowy suplement 
dla zdrowia i witalności każdego dnia. 

Jabłka i banany wraz z ziarnami słonecznika 
zapewniającymi naturalne źródło witaminy E. 
Niskotłuszczowy szybki zastrzyk energii.

Ta karma została opracowana wg holistycznych 
zasad , aby zapewnić optymalne odżywianie 
dla psa przy użyciu 100 % naturalnych składników.

Profilaktyka przeciw pchłom i robakom 

Zawiera unikalną mieszankę ziół i warzyw 
przeciwdziałających zakażeniom. 

Uspokaja nadpobudliwe psy 

Naturalnie zawiera L-tryptofan bez sztucznych 
barwników i konserwantów pomaga zmniejszyć 
nadpobudliwość. 

Unikalna kombinacja trzynastu ziół wspomagająca 
utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Naturalny suple-
ment dostarczający niezbędne składniki pokarmowe. 
Uzupełnienie diety Twojego pupila oraz wsparcie 
holistycznego żywienia.
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Dieta jest kluczem do zachowania dobrego stanu zdrowia.

Nasze karmy dla zwierząt zawierają wyłącznie naturalne 
składniki dostarczające naturalne pożywienie w celu 
optymalnego wsparcia zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Nasze receptury są hipoalergiczne, nie zawierają pszenicy, 
glutenu pszenicznego, wołowiny, soi, nabiału czy innych 
składników wywołujących alergie i nietolerancje pokarmowe. 



DLA SZCZENIĄT
Brytyjski indyk & brązowy ryż

DLA PSÓW DOROSŁYCH
Brytyjski indyk & proso
Dziczyzna & proso
Królik, kaczka & brązowy ryż
Brytyjska jagnięcina & brązowy ryż

SENIOR/LIGHT

DLA PSÓW STARSZYCH
Brytyjski kurczak z wolnego wybiegu
& brązowy ryż

Królik 
Doskonale ulega trawieniu, wyjątkowo 
pożywne źródło białek. Uznane za mięso o 
wybitnych właściwościach dietetycznych. 

Kaczka 
Dobre źródło jednonasyconych kwasów 
tłuszczowych Omega 3 i 6. 

lndyk&Kurczak 
Naturalne wartości odżywcze drobiu, mięso 
jest lekkostrawne i bardzo smaczne, idealne 
dla niejadków.

Jagnięcina 
Doskonały wybór dla psów nietolerujących 
innych źródeł białka. 

Olej Słonecznikowy 
Bogaty w witaminę E, źródło kwasu linolowego, 
wspomagającego utrzymanie zdrowej skóry i 
sierści. 

Proso 
Bardzo pożywne, bezglutenowe, niezwykle 
lekkostrawne, dobre dla żołądka, śledziony 
oraz trzustki.

Brązowy Ryż 
Doskonałe źródło węglowodanów, idealne dla 
psów nietolerujących pszenicy. 

Lucerna 
Wspiera oczyszczanie krwi, przyswajanie 
białek, tłuszczy i węglowodanów. Bogate źródło 
beta karotenu, wapnia oraz witamin A, D i K. 

Czosnek 
Jest wspaniałym źródłem antyoksydantów, 
znakomite właściwości detoksykacyjne. 

Pomaga ograniczyć niszczenie traw przez psi mocz 

Zbiór starannie dobranych, naturalnych składników 
włączając DL-Metioninę pomaga ograniczyć ilość
amoniaku będącego przyczyną wypalania traw. 

Mniejsze i bardziej zwarte stolce 

Najwyższej jakości składniki dostarczające maksymal-
ny poziom strawności powodując mniejsze i bardziej 
zwarte stolce. 

Zapobiega wygryzaniu łap 

Hipoalergiczne składniki, brak pszenicy,  
niwelują notoryczne wygryzanie i lizanie łap 
spowodowane przez nietolerancje pokarmowe. 
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Foobler® Bluetooth

Foobler®, Foobler® MINI

Foobler oraz Foobler Bluetooth to zupełnie nowa koncepcja gadżetu dla psa, która 
połączyła w jedną całość zabawę oraz karmienie naszego pupila. Jego założenie jest 
bardzo proste- sprawić, by pies nie nudził się podczas nieobecności właścicieli w domu. 

W porównaniu ze zwykłym Fooblerem, wersja Foobler Bluetooth urozmaica podstawową 
wersję zabawki o możliwość jej programowania za pośrednictwem aplikacji mobilnej (st-
worzonej dla systemu iOS oraz Android, z możliwością pobrania z iTunes lub Google Play). 
Przy użyciu aplikacji mobilnej użytkownik Foobler Bluetooth ma możliwość:

• wyboru Fooblera- w przypadku kiedy właściciel psa chce sterować większą liczbą 
zabawek jednocześnie; 

• ustawienia zdalnie godziny i odstępów czasu, w jakim zabawka będzie karmić naszego 
pupila; 

• monitorowania danych na temat m. in. dziennej/tygodniowej/miesięcznej aktywności 
naszego pupila- ile czasu pies poświęca na zabawę Fooblerem.

• Foobler pomaga utrzymać umysł i ciało psa w aktywnym zaangażowaniu- wzmacnia 
naturalne instynkty i zachęca pupila do zdobywania pożywienia- eliminując przy tym 
nadmierne spożycie; 

• Zabawka angażuje wszystkie, zarówno leniwe jak i bardzo aktywne psy, dzięki czemu 
będą one spokojniejsze, przez co mniej zainteresowane dokonywaniem zniszczeń w 
domu.

AUTOMATIC FEEDING SMART TOY

Ø średnica 15 cm

Ø średnica 15 cm (Foobler)
Ø średnica 11 cm (Foobler MINI)
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Chop2Bowl
• Łatwe otwieranie

• Idealnie sprawdza się w podróży

• Łatwe i wygodne przygotowanie jedzenia

• W pełni bezpieczny, nie zawiera BPA

• Można podawać zarówno jedzenie jak i wodę do picia

Innowacyjna deska do krojenia i miska w jednym.  
Możesz złożyć deskę do krojenia w misę lub podawać  
w niej wodę. Niezawodna w podróży – łatwa do utrzymania 
w czystości, zajmuje mało miejsca.

Miękkie uchwyty umożliwiają zawieszenie deski  
Chop2bowl w kuchni w celu łatwego przechowywania.
Wymiar: 22 cm x 19 cm

ORANGE

DARK BLUE/ORANGE

PINK

GREEN WITH DOGS JAPANESE BLUE

SKYBLUE

GREY

WHITE DOTS

Moto Mouse Floating Ring
dla psów o wadze do 30 kg

Octopus
dla psów o wadze do 30 kg

Floating Ring Mini
dla psów o wadze do 20 kg

MotoMouse to elektroniczna zabawka dla kota, dzięki której Twój  
na co dzień leniwy kot przeobrazi się w drapieżnego łowcę, który  
za wszelką cenę będzie chciał złapać swoją ofiarę.

MotoMouse to zabawka wyprodukowana z wytrzymałego lecz 
niezwykle delikatnego plastiku, który jest całkowicie bezpieczny, 
zarówno dla zębów, jak i łap Twojego pupila.
MotoMouse wyposażona jest w dwie baterie (typu LR44), dzięki 
którym mysz będzie wibrować i poruszać się w zupełnie nieprze-
widywalny dla kota sposób. 
Dzięki swojej wyjątkowej trójwymiarowej budowie oraz 
samoczynnemu mechanizmowi napędzanemu wibracjami  
zabawka nigdy się nie zatrzyma- nawet wówczas gdy napotka  
ona na swojej drodze �ścianę lub inną przeszkodę. 

Niezwykle wytrzymałe, wodoodporne 
zabawki. Przeznaczone do zabawy zarówno 
na zewnątrz jak i w wodzie.
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OBUWIE GUMOWE

TINY

LARGEMEDIUMSMALLX-SMAL

XX-SMALL

X-LARGE

PAWZ to jedyne na świecie wielorazowe i nadające się do wyrzucenia po zużyciu, 
wodoodporne buty dla psów. Wykonane z naturalnej gumy, są w 100% biodegra-
dowalne. PAWZ zostały zaprojektowane tak, aby łatwo się je zakładało i pasowały 
do łapy bez zamków czy pasków. Modne, a zarazem wytrzymałe. 

Pawz oferuje poważną ochronę łap. Pawz to najbardziej naturalnie pasujący but, 
jaki Twój pies może nosić, gdyż z powodu braku wyściełania, pies czuje podłoże, 
zapewniając potrzebne poczucie bezpieczeństwa. 

Pawz porusza się wraz z Twoim psem, jak skarpetka, pozwalając na pełen ruch 
łapy i maksymalny komfort. I pomyśl, że już nigdy więcej nie zgubisz kolejnego 
drogiego psiego buta!

Maxwax to całkowicie naturalny wosk ochronny 
wyprodukowany z lanoliny oraz wosku pszczelego, 
który przyczynia się do tworzenia hydrofobowej ba-
riery chroniącej psie łapy przed gromadzeniem się 
śniegu, lodu oraz szkodliwych środków chemicz-
nych pomiędzy poduszkami łap. 

Dodatkowo wosk Maxwax chroni łapy przed gorą-
cym piaskiem oraz asfaltem, który jest jedną z głów-
nych przyczyn pękania poduszek psich łap.

• Gruntowna ochrona
• Wielokrotnego użytku
• Wodoszczelne

• Elastyczne, zginają się wraz z łapą
• Całkowicie przylega do łapy
• Łatwy do założenia i zdejmowania

• Aprobowane przez weterynarzy i opiekunów psów
• Do wyrzucenia po zużyciu, biodegradowalne

Wyprodukowany w 100% z naturalnych 
składników- pszczeli wosk i lanolina;

Całkowicie bezpieczny dla zwierząt;

Nietoksyczny;

Najlepszy produkt w swojej klasie.
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Psy i koty z natury lubią poszukiwać a następnie chować się do rozlicznych, niewielkich otworów. Robiąc 
to, czują się chronieni przed drapieżnikami lub po prostu okropną pogodą. Nawet w naszych domach,  
w których będą one chronione i bezpieczne od takich przeciwności, nadal będą poszukiwać tych miejsc 
z pierwotnej chęci i potrzeby. Będą szukać kryjówki, gdzie mogą chronić się przed burzami w nocy, jeśli 
czują ból lub po prostu jeść kości w spokoju. 

Mając to na uwadze, postanowiliśmy stworzyć Guisapet, łóżko dla kotów i psów, proponujemy nową wizję 
i stylową koncepcję dla ich emocjonalnego wsparcia. Guisapet - opatentowany owalny kształt zapewnia 
wygodne miejsce, oferując przyjemny sen oraz nieco więcej prywatności dla naszych ukochanych czwo-
ronogów. 

Eliptyczny wygląd zewnętrzny, wraz z górnymi wypustkami przypominającymi zwierzęce uszy, fanta-
stycznie wygląda, jest uwielbiany również przez dzieci.

Dla kota
wymiary: 44 x 51 x 35 cm, kolory: biały/ czarny/różowy

Dla psa
wymiary: 53 x 61 x 42 cm, kolory: biały/ czarny

Do wyboru szeroka gama kolorystyczna poduszek!

DLA KOTA

DLA PSA
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Do produkcji użyto wyłącznie wysokiej jakości 
mięsa od lokalnych dostawców.

Zalecane również dla psów z problemem alergii 
i nietolerancji pokarmowych.

Przystosowane w szczególności dla psów 
wrażliwych. Wszystkie rodzaje pasków mięsnych 
Chewies są wolne od dodatków, naturalne  
i wysokiej jakości. Chewies to czyste mięso w 
naturalnej postaci. Poprzez delikatne suszenie 
jakość składników mięsnych zostaje prawie  
całkowicie zachowana. 

Yummeez to produkt całkowicie pozbawiony zbóż. 
Doskonale sprawdza się u psów z problemami alergicznymi.

Przysmaki dla psa w formie pół-wilgotnych kosteczek, niezawodne nagrody podczas  
treningu lub podawane jako przysmak między posiłkami.
Dzięki swojej konsystencji przysmaki idealnie sprawdzają się podczas treningów, szkoleń, 
nagradzania psa. Są niewielkie ( ok 2 cm) a ich miękka struktura ułatwi zwierzęciu szybką 
konsumpcję, nie zakłócając treningu. Snaki można podawać również jako przekąskę między 
posiłkami. Ze względu na dużą zawartość mięsa Yummeez są bardzo chętnie jedzone  
przez psy. Zaspokoją nawet najbardziej wybredne gusta.

Smakołyk ze świeżego mięsa z dodatkiem wartościowych ziemniaczków, tapioki  
oraz lucerny. Nie zawiera cukru.

Opakowania 175g z możliwością zamknięcia.

Stworzone we współpracy z trenerami 
i organizatorami szkoleń dla psów.

Pół-wilgotne smakołyki w kształcie niewielkich 
kosteczek, niezwykle smaczne, soczyste 
i aromatyczne. Miękkie, łatwe do rozgryzienia. 

Uwielbiane przez zwierzęta 
dzięki dużej zawartości mięsa
i wspaniałemu zapachowi. 

Zaspokoją nawet najbardziej 
wybredne gusta.

Pół-wilgotne smakołyki w kształcie rolki,  
niezwykle smaczne, soczyste i aromatyczne. 

Miękkie, łatwe do rozgryzienia. Z łatwością można 
podzielić na mniejsze kawałki wg upodobań. 

Paski 100% mięsne
Opakowanie - 150g

Kosteczki mięsne
Opakowanie - 125g lub 200g         

Yummeez Kosteczki

Rolki
Opakowanie - 200g

Doskonale nadają się
do nagradzania zwierzęcia
podczas różnorodnych treningów.

z dziczyzny

wołowe

łososiowe
dziczyzna

konina

jagnięce

wołowe z żwaczy

jagnięce

kangur

z żwaczy

wołowe

jagnięce

łososiowe
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tel: +48 42 646 80 23
tel. kom. 513 167 221 

bok@recovet.pl

www.recovet.pl


