M E G R E N D E L É S
NAGYKERESKEDŐTŐL: ............................................................
Megrendelő neve: …......................................................................
Szállítási / számlázási cím: …....................................................................................................
Telefon: …...................................

Dátum: …..............................

…......….................

Aláírás, P.H
Terméknév:
Benamax tabletta

Felhasználás:
magyar
termék

Calci tabs tabletta (45 tabl.)*

Fő hatóanyagok:

benazepril hatóanyagú ACE-gátló kongesztív
szívelégtelenség (kutya), idült
veseelégtelenség (macska) kezelésére
(ízesített)
csonterősítő kutyáknak és
macskáknak

5 mg – 2x14 db
20 mg – 4x7 db

kalcium tengeri korallból

Carprox tabletta

magyar
termék

2,5 mg – 2x14 db

karprofen hatóanyagú gyulladáscsökkentő
kutyáknak (ízesített)

20 mg x 20 db
20 mg x 100 db
50 mg x 20 db
50 mg x 100 db
100 mg x 20 db
100 mg x 100 db

Clorexyderm Oto 150 ml
Clorexyderm Spot Gel 100 ml
Clorexyderm Forte sampon
200 ml

fültisztító oldat

0,05% klórhexidin, tejsav, szalicilsav

fertőtlenítő gél

0,45% klórhexidin, glicerin

fertőtlenítő sampon pyoderma
és Malassezia dermatitis
esetére

2% klórhexidin, glicerin

fertőtlenítő spray

0,5% klórhexidin

méhösszehúzódás
fokozására

oxitocin

Douxo Seborrhoea spot-on
25 x 2 ml

kutyáknak és macskáknak
seborrhoea esetére

phytosphingosin

Douxo Seborrhoea
mikroemulzió spray 200 ml
Epato paszta plusz
(2x 15 ml)
Epato 1500 tabletta
(32 tabl./doboz)

kutyáknak és macskáknak
seborrhoea esetére

phytosphingosin

Clorexyderm oldat 250 ml
Dila-part injekció 250 ml

Ermidrà sampon 250 ml

májvédő macskáknak
(ízesített)
májvédő kutyáknak
(ízesített)
sampon kipirult, viszkető,
érzékeny bőrre

szilimarin, MOS, foszfatidilkolin,
alumínium-szilikátok, E-vitamin
szilimarin, MOS, foszfatidilkolin,
élesztő (B-vitaminok)
cink-glükonát, erdei deréce- és
zsályakivonat, tejsav, tejsavó
D-panthenol, liposzómák, cinkglükonát, erdei deréce,
propilén-glikol, glicerin

Ermidrà spray 300 ml

hidratáló spray száraz bőrre

Gastro Norm tabletta*
(45 tabl.)

bélflóra stabilizáló kutyáknak
prebiotikumok, mikroflóra kiegészítők
és macskáknak

*csak a készlet erejéig kapható

Mennyiség:

Terméknév:
Helm-Ex tabletta

Felhasználás:
magyar
termék

Hepa-Pet Plus tabletta

Fő hatóanyagok:

ízesített féreghajtó kutyáknak
prazikvantel és pirantel-pamoát hatóanyaggal
új generációs májvédő kutyáknak és
macskáknak (ízesített)

magyar
termék

Leniderm sampon 250 ml
Leniderm hab 200 ml
Otoact 100 ml
Otodine 50 ml
Otodine 100 ml
Novicenlynco-S injekció 100 ml
Pet-phos CA/P 1,3 tabletta x100
Pet-phos CA/P 2 tabletta x100
Pet-phos CA/P 2 tabletta x100
nagy testű kutyáknak
Pet-phos senior tabletta x100
Pet-phos szőrkondicionáló
tabletta x50
Skingel 50 ml
Stomodine L.P. 50 ml
Surolan csepp 15 ml

összetétele: SAMe (S-adenozil-metionin),
szilimarin, B6-, B12-vitamin, E-vitamin

magyar
termék

Tsefalen tabletta

Zincoseb sampon 250 ml

100 tabl./doboz

250 mg x 30 db
700 mg x 30 db
700 mg x 60 db

2,5% hidrolizált zab, pórsáfrányolaj,
glicerin

tisztító hab (száraz sampon)

zabpehely, klórhexidin

cerumenolitikus hatású
fültisztító oldat

szkvalén, szalicilsav, Chamomilla
recutita virág kivonat, tanninsav

hallójárat tisztítására és
bakteriális / Malassezia otitis
esetére

0,15% klórhexidin, Tris-EDTA

csonterősítő a növekedésben
lévő és/vagy házi koszton
tartott kutyák, valamint a
szoptató szukák számára
kiegészítő állateledel idős
kutyák részére

linkomicin, spektinomicin
kalcium, foszfor, D3-vitamin, egyéb
vitaminok és ásványi anyagok
kalcium, foszfor, D3-vitamin, egyéb
vitaminok és ásványi anyagok
4-szeres hatóanyag-tartalommal a
Pet-Phos Ca/P 2 tablettához képest
vitaminok, ásványi anyagok,
szőlőtörköly kivonat, Psyllium mag,
ginzeng gyökér
A-, E-, B-vitaminok, cink, jód, réz,
esszenciális zsírsavak
cink-oxid, propilén-glikol, glicerin,
zsályakivonat

bőrtápláló kiegészítő
állateledel kutyák részére
kenőcs erythemás, exsudatív
bőrgyulladások esetére
szájfertőtlenítő gél
klórhexidin, Tris-EDTA, pórsáfrányolaj
(ízesített)
gombák, baktériumok okozta
külső hallójárat-gyulladás és
mikonazol, polimixin-B-szulfát,
bőrfertőzések, valamint
prednizolon, paraffinolaj
fülrühösség kezelésére
porcvédő kutyáknak
(ízesített)

Synoflex tabletta
(60 tabl./doboz)

10 tabl./doboz

viszketéscsillapító sampon

kutyák légúti- és
bőrfertőzéseinek kezelésére
csonterősítő kutyák részére
erős igénybevétel,
vemhesség időszakában

Mennyiség:

kutyák bőr-, légúti és húgyúti
fertőzéseinek kezelésére
(cefalexin)
faggyútermelődést
szabályozó sampon
seborrhoea esetére

550 mg glükózamin, 50 mg kondroitinszulfát, C-vitamin,
E-vitamin, Mangán /tabl.
500 mg x 12 db
cefalexin
1000 mg x 8 db
kolloidális kén, cink-glükonát,
klórhexidin-diglükonát, szalicilsav,
etoxilált lanolin

Megrendelés: Tel.: 06-1-29-909-29, Fax: 06-1-29-909-28 illetve képviselőinknél
A fenti termékek postaköltségét nettó 50 ezer forint feletti rendelés esetén átvállaljuk.

