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ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

BLUE repelent
s aplikací na koně
Unikátní kombinace vysoce účinných repelentních
látek – DEET; IR 3535; pyrethriny a pyrethroidy
a geraniol
Repelent je účinný pro bodavému hmyzu včetně
komárů, moskytů, muchniček a ovádů
Balení: 750 ml

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

FIPRON
Osvědčený ﬁpronilový přípravek k léčbě a prevenci napadení blechami (C. felis),
klíšťaty (Ixodes sp. aj.), všenkami (Felicola sp., Trichodectes sp. aj.) a dalšími
vnějšími parazity u psů a koček. Tím rovněž pomáhá léčit a předcházet
přidruženým komplikacím, např. alergii na bleší kousnu

FIPRON 50 mg
GREEN repelent
s aplikací na koně
Repelentní přípravek přírodního složení s unikátní
kombinací kvalitních rostlinných silic farmaceu cké
kvality (Gerosil 9) k ochraně před bodavým
hmyzem vč. komárů, moskytů, muchniček, plíků
a ovádů
Balení: 750 ml

roztok k nakapání na kůži – spot-on pro kočky
Balení: 1 aplikátor s obsahem 0,5 ml,
3 aplikátory s obsahem 0,5 ml

FIPRON 67 mg
roztok k nakapání na kůži – spot-on pro psy S
Balení: 1 aplikátor s obsahem 0,67 ml,
3 aplikátory s obsahem 0,67 ml

FIPRON 134 mg
BLACK HORSE sprej
Extra účinný insek cid obohacený o bioadhezivní
polymer k výraznému prodloužení účinku.
Rychlý a radikální účinek pro ob žnému,
bodavému, létajícímu i lezoucímu hmyzu.
Vyladěná kombinace repelentních látek
a přírodních silic ve vysoké kvalitě
Účinné látky: prallethrin, phenothrin,
Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt,
Tanacetum cinerariifolium extrakt, piperonyl,
geraniol, bukový dehet
Balení: 670 ml

roztok k nakapání na kůži – spot-on pro psy M
Balení: 1 aplikátor s obsahem 1,34 ml,
3 aplikátory s obsahem 1,34 ml

FIPRON 268 mg
roztok k nakapání na kůži – spot-on pro psy L
Léčba a prevence napadení blechami
Balení: 1 aplikátor s obsahem 2,68 ml,
3 aplikátory s obsahem 2,68 ml

FIPRON 402 mg
roztok k nakapání na kůži – spot-on pro psy XL
Balení: 1 aplikátor s obsahem 4,02 ml,
3 aplikátory s obsahem 4,02 ml

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

ANTIPARAZITÁRNÍ PŘÍPRAVKY

FIPRON 2,5 mg/ml

BIO KILL 2,5 mg/ml

kožní sprej, roztok pro psy a kočky
Léčba a prevence při napadení blechami
a s m spojené alergie na bleší kousnu a dále
při napadení všenkami a klíšťaty
Přípravek obsahuje ﬁpronil
Balení: 100 ml, 500 ml

kožní roztok, sprej
Permethrinový přípravek s vysokou účinnos pro
ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů,
morčat, křečků či exo ckých ptáků. Účinný rovněž
pro dalším členovcům (mravenci, mouchy, pavouci).
Nepoužívat u koček (pro kočky toxický)
Balení: 100 ml, 500 ml

TOP SPOT ON DOG
Účinný permethrinový přípravek pro psy. Spolehlivě hubí a chrání pro vnějším
parazitům (blechy, klíšťata) u psů. Tím rovněž pomáhá léčit a předcházet
přidruženým komplikacím, např. alergii na bleší kousnu
Nepoužívat u koček (pro kočky toxický)

TOP SPOT ON DOG S
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
Pro psy o hmotnos do 15 kg
Balení: 1 aplikátor s obsahem 1 ml

TOP SPOT ON DOG M
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
Pro psy o hmotnos 15 – 30 kg
Balení: 1 aplikátor s obsahem 2 ml

TOP SPOT ON DOG L
roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy
Pro psy o hmotnos nad 30 kg
Balení: 1 aplikátor s obsahem 3 ml

ANTIPARASITIC CANIS SHAMPOO
Jemný a šetrný an parazitární šampon určený
pro péči o srst všech kategorií a plemen psů
Účinná an parazitární látka permethrin ničí blechy
a klíšťata. Obzvláště jemný a šetrný an parazitární
šampon je určený pro péči o srst všech psů.
Nepoužívat u koček
Balení: 200 ml

DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY

DERMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY

ALAPTID

OTIPUR sol. ad us. vet

Mast podporující hojení
Originální veterinární dermatologikum
s hojivým účinkem na rány. Obsahuje
originální patentovanou molekulu
alap dum, která má schopnost vázat vodu
a vyživovat buňky, čímž podporuje hojení
Balení: 20 g

Ušní čis č
Přípravek k šetrnému čištění zvukovodu u psů
a koček efek vně rozpouš a odstraňuje maz
a nečistoty
Balení: 60 g, 200 g

Biodexin šampon
Medicinský šampon pro psy a kočky
Přípravek obsahuje roztok an sep cké látky
chlorhexidinu v šamponovém základu.
Díky silnému an sep ckému účinku může být
použit v případech, kdy je potřeba kombinovat
mycí, an sep cký a desodorační účinek
Balení: 250 ml, 500 ml

Po aplikaci jakéhokoliv ušního čis če
z produkce Bioveta, a. s., se maz
odstraní opatrnou masáží boltce
po dobu 20–30 sekund a následným
vysušením

Biodexin ušní lo o
Ušní čis č pro psy
Přípravek je určen k aplikaci do zevního zvukovodu
psů. Uvolňuje cerumen a zánětlivý sekret –
zpřístupní tak zvukovod, má vynikající baktericidní
účinek a je efek vní též pro kvasinkám
Balení: 100 ml

OTOFIN ušní roztok, lo o
Ušní čis č pro psy a kočky
Přípravek k preven vní péči o zvukovod s obsahem
výtažku z měsíčku, levandule a bazalky pro
uklidnění a zvláčnění pokožky.
Balení: 100 ml

PROFYMAST emulsio
Kosme cký přípravek k povrchovému ošetření
mléčné žlázy, ke zvláčnění pokožky mléčné žlázy
Balení: 1000 ml, 5000 ml

KLOUBNÍ VÝŽIVA

KLOUBNÍ VÝŽIVA

HYALCHONDRO DC PLUS

ATLET BS

Doplněk výživy pro psy
Obsahuje hyaluronan-chondroi n komplex,
mangan a vitamín E – je proto speciálně určený
k podpoře správného vývoje a funkce pohybového
aparátu u všech plemen psů
Balení: 120 ml

Komplexní výživa kloubů pro koně
Přípravek ve formě perorálního prášku
s přírodním extraktem Boswellia serrata
pro zmírnění zánětu a boles
Účinné látky: Glukosamin sulfát, hydrolyzovaný
kolagen, chondroi n sulfát, extrakt z Boswellia
serrata, hyaluronan sodný
Balení: 600 g

HYALCHONDRO EC PLUS

ATLET MSM

Doplněk výživy pro koně
Obsahuje hyaluronan-chondroi n
komplex s manganem a vitamínem E,
určený k podpoře správného vývoje
a funkce pohybového aparátu
u všech plemen koní. Při výcvikové
nebo pracovní zátěži, po zraněních či
operacích pohybového aparátu
Balení: 2 × 225 ml

Komplexní výživa kloubů pro koně
Přípravek ve formě perorálního prášku
s obsahem pro zánětlivě působícího MSM
Účinné látky: Glukosamin sulfát, chondroi n
sulfát, MSM – Methylsulfonylmethan
Balení: 700 g

ATLET SIRUP pro psy a kočky
Chondroprotektivum pro psy a kočky
Sirup k perorálnímu podání k ochraně
a regeneraci pohybového aparátu psů a koček.
Zlepšuje pohyblivost a aktivitu, zmírňuje bolest
kloubů a svalů, snadno se aplikuje
Účinné látky: Hydrolyzovaný kolagen,
glukosamin, chondroitin, MSM, hyaluronát,
brusinkový extrakt, extrakt z Boswellia serrata
Balení: 250 ml

kloubní výživa pro lidi

HYALCHONDRO HC PLUS
Doplněk výživy kloubů
Hyaluronan – chondroi n komplex,
glukosamin, jako součást struktury
kyseliny hyaluronové, fruktóza,
vitamín E, mangan, sorban draselný,
kyselina citronová, polysorbát 60,
xantan, glycerol, náhradní sladidlo –
sukralóza, citronové aroma, čištěná voda.
K podpoře správného vývoje a funkce kloubního systému člověka, při zvýšených
nárocích na pohybový aparát, pro sportovce, těžce fyzicky pracující osoby, starší
osoby, osoby v rekonvalescenci. Jedinečná kombinace uvedených látek zajišťuje
kromě podpory správného vývoje a funkce pohybového aparátu i zlepšení
fyzické kondice
Balení: 2 × 225 ml (30 denní kůra)

ATLET PRODRINK
Chondroprotektivum pro zmírnění zánětu
a bolesti
Glukosamin sulfát, Chondroitin sulfát,
Hydrolyzovaný kolagen, Kyselina hyaluronová,
Methylsulfonylmethan (MSM), Pryskyřice
Boswellia serrata, Vitamin C.
Tento přípravek obsahuje optimální množství
vysoce účinných chondro-protektivních látek,
zajišťujících správnou funkci kloubů a pohybového aparátu. Přípravek se
používá při zvýšených nárocích na pohybový aparát. Používá se
v období rekonvalescence po zranění nebo v období po prodělaném kloubním
zákroku či operaci, kde použití přípravku vede ke zkvalitnění a prodloužení délky
aktivního věku, k podpoře a obnově funkce pohybového aparátu
Balení: Perorální roztok 500 ml (25 dní užívání)

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY

IVASAN spray a IVASAN pets
– nová generace dezinfekčních přípravků určených
pro chovatele a jejich mazlíčky

IVASAN spray
Kapalný dezinfekční prostředek účinný pro virům,
bakteriím a plísním je určený pro potřeby
chovatelských zařízení k přímému použi
postřikem
Účinné látky: Obsahuje kvartérní amoniové soli
a PHMG – polyhexamethylen guanidinhydrochlorid
s dlouhotrvajícím an bakteriálním, an virovým
a pro plísňovým efektem
Balení: 500 ml

IVASAN pets
Koncentrovaný kapalný dezinfekční prostředek
slouží k dezinfekci všech omyvatelných ploch,
povrchů a lékařského vybavení ve veterinárních
ambulancích, veterinárních hospitalizačních
zařízeních a veřejných prostorách, v nichž
předchází vzniku nákaz vyvolaných viry, bakteriemi
a plísněmi a brání jejich šíření
Účinné látky: Obsahuje kvartérní amoniové soli
a PHMG – polyhexamethylen guanidinhydrochlorid
s dlouhotrvajícím an bakteriálním, an virovým
a pro plísňovým efektem
Balení: 1 l, 3 l

MINERÁLNÍ, VITAMÍNOVÉ A JINÉ NUTRIČNÍ DOPLŇKY

MINERÁLNÍ, VITAMÍNOVÉ A JINÉ NUTRIČNÍ DOPLŇKY

KELPA BIOVETA

PLASTIN

Veterinární nutriční doplněk pro psy a kočky
Prášek s obsahem mořské řasy Ascophyllum
nodosum, obohacený o kvasnice, mátu
a petržel je indikován na odstranění zápachu
z tlamy, na podporu funkcí š tné žlázy
a imunitního systému, na zlepšení kvality kůže
a srs . Má rovněž an oxidační účinek
Balení: 90 g

Doplňkové minerální krmivo pro prasata,
psy a drůbež
s obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků
s vanilkovým aroma
Balení: 1 kg, 5 kg

FRESH HORSE

Kompletní doplněk minerálů a stopových prvků
pro skot, prasata, ovce, kozy, psy, kočky,
kožešinová zvířata a drůbež
Prášek k doplnění krmiva o kombinaci potřebných
minerálů – vápníku, fosforu, železa, zinku, mědi,
manganu a jodu
Balení: 1 kg, 5 kg

VITAPLASTIN FORTE plv.
perorální gel pro podporu dýchání a pro
svalové únavě koně
Přírodní silice a L – karni n v unikátní
molekule Lacar n 5 představují novou
generaci nutričních doplňků k podpoře
a usnadnění dýchání a umožnění podání
maximálních výkonů
Balení: 12,4 g

HORSE ACTIVE BOOST
Doplňkové krmivo pro zvýšení výkonnos
a regenerační schopnos u koní
Přípravek poskytuje koním spolehlivou
dodávku živin, minerálů a vitamínů důležitých
pro jejich zdraví, výkonnost a správnou funkci
životně důležitých orgánů. Vyvážený přísun
výživných látek, elektrolytů a vitamínů
zajištuje rychlou stabilizaci fyzického stavu,
efek vní nastartování regenerace a rychlý
návrat k plné výkonnos
NEOBSAHUJE DOPINGOVÉ LÁTKY
Balení: 20 g

ŽIVÁ VODA Bioveta (AQUA VIVA)
prášek pro přípravu perorálního roztoku
Perorální rehydratační přípravek určený
k úpravě stavu dehydratace, acidózy a ztráty
elektrolytů spojeného s průjmy telat.
Přípravek je určen pouze pro perorální
podávání formou nápoje
Balení: 83,7 g
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Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Česká republika
tel.: 517 318 888
e-mail: obchod@bioveta.cz
Aleš Kroupa
e-mail: kroupa.ales@bioveta.cz
mobil: 602 793 008
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