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Вітамінно	мінеральні добавки





Властивості. Сухе молоко виготовлене за принципом грудно�
го молока собаки і є корисним замінником молока для цу�
ценят, що містить високоякісні компоненти в оптимальних
кількостях і пропорціях. Містить лише білки молочних про�
дуктів. Гомогенний жир у формі мікрочастинок добре всмок�
тується і не викликає здуття чи діареї. Продукт доповнено
вітамінами, амінокислотами, макро� та мікроелементами і лак�
тозою у правильному співвідношенні. Повністю заміщує по�
треби в харчуванні цуценят всіх порід, гарантує їх правильний
ріст і розвиток. Показаний для додаткового підгодовування
вагітних і лактуючих сук та для відновлення життєвих сил ста�
рим і ослабленим тваринам без навантаження на організм.

N.B. Новонароджених цуценят не рекомендують віднімати від
матері в перші 2 дні після народження, оскільки перше моло�
ко містить молозиво (colostrum gravidarum), яке забезпечує
модуляцію імунної системи цуценят в перші дні життя.

Дозування. Для приготування суміші порошок потрібно роз�
чинити в теплій кип’яченій воді у співвідношенні 1:2 (1 мірка
суміші на 2 мірки води) і добре перемішати. Підготовлене мо�
локо подавати теплим через пляшку із соскою за наступною
схемою:

Дана рекомендація наближена до ідеальної, але може бути
скорегована в залежності від розміру і розвитку тварини. До�
за на один прийом їжі безумовно може бути збільшена до
повного насичення тварини.

Упаковка: 300 г з мірною склянкою.

ЗАМІННИК МОЛОКА

Dolmilk® Puppy – Долмілк Паппі

Склад: в 1 кг

Вітамін А (E672)

Вітамін D3 (E671)

Вітамін E

Вітамін C

Вітамін B1

Вітамін B2

Вітамін B6

Вітамін B12

Нікотинова кислота

Пантотенова кислота

Фолієва кислота

Холін хлорид

Мікроелементи:

залізо (заліза (II) сульфат * Н2О; Е1) 120 мг,

марганець (марганцю (II) оксид; E5) 75 мг,

цинк (сульфат цинку * Н2О; Е6) 200 мг,

йод (йодид калію; Е2) 3 мг, селен (натрію (IV)

селеніт; E8) 0,3 мг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 35%, олії і жири

неочищені 21%, сира зола 12%, сира клітковина 0,5%,

лізин 3,6 г/кг, метіонін + цистин 1,6 г/кг, треонін 1,3 г/кг,

триптофан 0,3 г/кг, валін 0,7 г/кг.

Допоміжні речовини: протеїновий концентрат білка,

протеїн у вигляді порошку, кокосова олія.

29 500 МО

4900 МО

132 мг

200 мг

12 мг

20 мг

10 мг

20 мкг

100 мг

50 мг

2 мг

1000 мг

Вік щеняти 1-10 кг 11-25 кг 26-45 кг 45 кг Кількість прийомів
їжі за добу

1 тиждень 10�20 мл 20�30 мл 30�40 мл 40�50 мл 8�12

2 тижні 20�40 мл 35�50 мл 50�70 мл 70�100 мл 6

3 тижні 30�60 мл 60�80 мл 80�120 мл 100�150 мл 5�6

4 тижні 35�70 мл 70�100 мл 110�150 мл 160�240 мл 4



Властивості. Збалансований комплекс вітамінів та міне�
ралів забезпечує правильний фізіологічний розвиток м’язо�
вої маси та кістяка молодих тварин. Мінерали в хелатній
(легкозасвоюваній) формі збільшують активність фермент�
них систем і пришвидшують білковий обмін, внаслідок чого
контролюється фізіологічно нормальний ріст тканин кісток.
Комплекс стимулює імунітет, надає здорового та красивого
вигляду шерсті, гарного самопочуття та життєвої енергії тва�
рині. Препарат рекомендовано використовувати в якості
додаткової добавки вітамінів та мінералів протягом всього
періоду розвитку цуценят, починаючи з 3�тижневого віку.

Дозування: 1 табл. на 10 кг маси тіла.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 140 г.

ВІТАМІНИ, МІНЕРАЛИ, АМІНОКИСЛОТИ ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ ТА МОЛОДИХ СОБАК

Junior – Долвіт Юніор

Склад: в 1 кг

Вітамін А (E672)

Вітамін D3 (E671)

Вітамін E

Вітамін K

Вітамін B1

Вітамін B2

Вітамін B6

Вітамін B12

Біотин

Нікотинова кислота

Пантотенова кислота

Фолієва кислота

Холін

Мікроелементи:

залізо (заліза (II) сульфат * Н2О; Е1) 1340 мг,

марганець (марганцю (II) оксид; E5) 555,5 мг,

мідь (сульфат міді * 5H2O; Е4) 278 мг,

цинк (сульфат цинку * Н2О; Е6) 1666 мг,

йод (йодид калію; Е2) 41,5 мг, селен (натрію (IV)

селеніт; E8) 12,2 мг.

Аналітичний склад: кальцій 192 г (в тому числі з 

мушель молюсків 110 г), фосфор 64 г, магній 22,3 г,

натрій 7,8 г, фтор 407 мкг/табл.

Допоміжні речовини: кальцію дифосфат, сухі пе�

карські дріжджі, карбонат кальцію з мушель молюсків,

оксид магнію, мальтодекстрин, стеарат магнію.

277 800 МО

41 600 МО

3002 мг

28 мг

2,7 мг

3 мг

5,5 мг

410 мг

16,7 мг

94,3 мг

7,3 мг

5,6 мг

1000 мг



Властивості. Містить вітаміни, амінокислоти, мікро� та
макроелементи в оптимальному співвідношенні, не�
обхідні для правильного розвитку і функціонування ор�
ганізму собаки. Препарат покращує загальний стан
організму, профілактує мінерально�вітамінні дефіцити і
розлади обміну речовин, посилює імунітет, покращує
травлення, якість шерстного покриву. Рекомендовано
використовувати вагітним та лактуючим сукам, як до�
поміжний компонент при лікуванні рахіту, остеомаляції,
остеопорозу, переломів та в період зміни зубів. Реко�
мендований курс прийому – 30 діб. Після прийому од�
ного курсу потрібно витримати перерву від 7 до 15 діб.
При потребі курс повторити. 

Дозування: 1 табл. на 10 кг маси тіла.
Застосовуючи комплекс цуценятам, вагітним та лактую�
чим тваринам, добову норму слід збільшити вдвічі.
Добавка задається з їжею.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 140 г.

ВІТАМІНИ, МІНЕРАЛИ, АМІНОКИСЛОТИ

Multical® – Мультікаль

Склад: в 1 кг

Вітамін А

Вітамін D3 

Вітамін E

Вітамін K

Вітамін B1

Вітамін B2

Вітамін B6

Вітамін B12

Біотин

Нікотинова кислота

Пантотенова кислота

Фолієва кислота

Холін

Мікроелементи: залізо (заліза (II) сульфат * Н2О;

Е1) 1390 мг, марганець (марганцю (II) оксид; E5)

96,5 мг, мідь (сульфат міді * 5H2O; Е4) 167 мг, цинк

(сульфат цинку * Н2О; Е6) 1670 мг, йод (йодид

калію; Е2) 41,5 мг, селен (натрію (IV) селеніт; E8)

12,2 мг.

Антиоксиданти.

Аналітичний склад: кальцій 140 г (в тому числі з

мушель молюсків 48 г), фосфор 68 г, магній 22,3 г,

натрій 7,8 г.

Допоміжні речовини: кальцію дифосфат, сухі

пекарські дріжджі, магнію карбонат, кальцію карбо�

нат з мушель молюсків, оксид магнію, мальтодек�

стрин, стеарат магнію.

139 000 МО

16 800 МО

1667 мг

28 мг

28,4 мг

62 мг

29,5 мг

560 мг

11,2 мг

350 мг

280 мг

12 мг

1400 мг



Властивості. Комплексний вітамінно�мінеральний препарат
з високим вмістом біотину (вітамін H), який включно з інши�
ми вітамінами і мінералами (сульфат цинку та гідрат міді в
хелатній формі) підтримує здоровий розвиток тварини,
пігментацію шкіри та шерсті, сприяє зміцненню кігтів та за�
гоєнню дрібних ран шкіри. Бета�каротин – це провітамін
вітаміну А, сильнодіючий антиоксидант, що має імуностиму�
люючу та адаптогенну дію. При регулярному застосуванні
комплексу досягається відмінний вигляд виставкових собак.
Рекомендований курс прийому – 45 діб. Після прийому одно�
го курсу потрібно витримати перерву від 14 до 20 діб. При
потребі рекомендований курс прийому повторити.

Дозування: 1 табл. на 20 кг маси тіла.
В разі сильної линьки та стійкої матовості шерсті добову нор�
му рекомендовано подвоїти.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 140 г.

ЗДОРОВА ШКІРА ТА ШЕРСТЬ

Бета	каротин і біотин форте

Склад: в 1 кг

Бета�каротин

Біотин

Вітамін B1

Вітамін B2

Вітамін B6

Вітамін B12

Нікотинова кислота

Пантотенова кислота

Фолієва кислота

Холін

Мікроелементи:

залізо (заліза (II) сульфат * Н2О; Е1) 201 мг,

цинк (сульфат цинку * Н2О; Е6) 1666 мг,

цинк (цинку хелат гліцин гідрат; E6) 5000 мг.

Амінокислоти: 3.1.1 DL�Метіонін технічно чистий 0,5 г. 

Антиоксиданти.

Аналітичний склад: кальцій 1 г, фосфор 5,8 г.

Додаткова інформація: лізин 13,8 г/кг, метіо�

нін +цистин 5,2 г/кг, треонін 9,7 г/кг, тирозин 1,6 г/кг.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі,

мальтодекстрин, стеарат магнію.

800 мг

800 мг

6,3 мг

28,4 мг

12,5 мг

20 мг

2662 мг

16,6 мг

8,3 мг

2210 мг



Властивості. Містить у своєму складі природний полісахарид
бета�1,3/1,6�глюкан, виділений з клітинної стінки пекарських
дріжджів (Saccharomyces cerevisiae), який активує імунну ре�
акцію організму, створюючи захисну систему від вірусів, бак�
терій, грибків та паразитів. Препарат є сильнодіючим антиок�
сидантом – нейтралізатором вільних радикалів. Дуже важли�
вим є те, що бета�1,3/1,6�глюкан стимулює виділення імунних
клітин кісткового мозку та знижує ймовірність розвитку рако�
вих захворювань. Рекомендований курс прийому – 30 діб.
Після прийому одного курсу потрібно витримати перерву від
7 до 15 діб. При потребі курс повторити.

Дозування: собаки до 20 кг – 1 табл. на день,
собаки більше 20 кг – 2 табл. на день.

Показання. Рекомендовано в стресових ситуаціях, в період
репродукції, при ослабленому імунітеті та вуличному утри�
манні. Старим, хворим тваринам для пришвидшення одужан�
ня та підсилення дії ліків. Молодим собакам з метою отриман�
ня стабільної імунної системи.

Упаковка: 30 табл.
Вага нетто: 30 г.

ПІДТРИМКА ІМУНІТЕТУ

ImmunoDol® – ІмуноДол

Склад: в 1 кг

Бета�1,3/1,6�глюкан

Аналітичний склад: сирий протеїн 26,4%, сира

клітковина 2,8%, сирий  жир 0,8%, сира зола 7,8%.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі, маль�

тодекстрин, стеарат магнію.

80 000 мг (80 мг/таб.)



Властивості. Сульфат хондроїтину, отриманий з акулячого
хряща, стимулює синтез гіалуронової кислоти, зміцнюючи
сполучнотканинні структури хряща, сухожиль, сполучної тка�
нини та шкіри. Має аналгетичну та протизапальну дію, є
хондропротектором, сприяє активній регенерації хрящової
тканини. Глюкозамін є необхідним будівельним компонентом
хондроїтину та входить до складу інших важливих для
суглоба речовин, посилює синтез глікозаміногліканів (ГАГ).
L�карнітин допомагає підтримувати нормальну вагу собаки
і знизити до мінімуму навантаження на суглоби. Harpagophy�
tum procumbens (Мартинія запашна) підтримує рухливість
(роботу опорно�рухового апарату) собаки. Хелатна форма
компонентів пришвидшує роботу даного препарату та забез�
печує м’яку дію. Рекомендовано для підвищення міцності й
еластичності хрящів та стінок судин. Показаний собакам
літнього віку, робочим собакам при посилених навантажен�
нях. Для молодих собак великих порід призначається у фазі
росту, як додатковий компонент у лікуванні ортопедичних
проблем. Хондропротектор – це препарат накопичення, то�
му для досягнення лікувального чи профілактичного ефек�
ту комплекс слід застосовувати щонайменше 60 діб. Після
прийому одного курсу потрібно витримати перерву від 7 до
15 діб. При потребі курс повторити.

Дозування: 1 мірка (4 г) на 10 кг маси тіла в день.

Упаковка: порошок з мірним стаканчиком. Вага нетто: 700 г.

НАЛЕЖНЕ ОБ’ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ArthroFos® Forte – АртроФос Форте 

Склад: в 1 кг

Глюкозамін сульфат

Хондроїтин сульфат

Сухі пивні дріжджі, оксид магнію,

продукти переробки рослини

Harpagophytum procumbens

L�карнітин

Вітамін С

Вітамін E

Цинк (цинк хелат гліцину 

гідрату; Е6)

Мідь (міді хелат гліцину

гідрату; Е4)

Марганець (марганець

хелат гліцину гідрату; E5)

Йод (калію йодид; Е2)

Селен (натрію (IV) 

селеніт; Е8)

Додаткова інформація: магній 1000 мг/кг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 25%, сира кліт�

ковина 15,1%, олії і жири неочищені 1,8%, сира зола

10%.

30 000 мг/кг

25 000 мг/кг

250 мг

5000 мг

1000 мг

900 мг

200 мг

200 мг

5 мг

3 мг



Властивості. Спеціальний лікувально�профілактичний ком�
плекс, призначений для регенерації хрящів, суглобів та
зв’язок. Головними діючими речовинами є природні складові
хрящової тканини – хондроїтин та глюкозамін, які легко
всмоктуються в ушкоджений хрящ, підвищують його гідра�
тацію, збільшуючи еластичність і підтримуючи його механічну
опірність. Завдяки протизапальній дії глюкозамін знижує бо�
лючість та запобігає запальним процесам в суглобах. Вітамін
C, макро� та мікроелементи мають велике значення в підтри�
манні нормальної структури еластину та беруть участь в ут�
воренні колагену, головного складника суглобового хряща.
Мінерали в хелатній (легкозасвоюваній) формі збільшують
активність ферментних систем в хондро� та остеобластах і
пришвидшують білковий обмін, внаслідок чого контролюєть�
ся фізіологічно нормальний ріст хрящових тканин. Хондро�
протектор – це препарат накопичення, тому для досягнення
лікувального чи профілактичного ефекту комплекс слід
застосовувати щонайменше 60 діб. Після прийому одного
курсу потрібно витримати перерву від 7 до 15 діб. При потребі
курс повторити. 

Дозування: 1 табл. на 20 кг маси тіла на день.

Упаковка: 60 табл. Вага нетто: 60 г.
90 табл. Вага нетто: 90 г.

НАЛЕЖНЕ ОБ’ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ArthroFos® – АртроФос

Склад: в 1 табл.

Глюкозаміну сульфат

Хондроїтину сульфат

Вітамін C

Мінерали: марганець (марганцю хелат гліцин

гідрат, Е5)  1150 мг, мідь (міді хелат гліцин гідрат)

1000 мг, магній 1000 мг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 22,1%, сира кліт�

ковина 18,7%, сирий жир 0,1%, сира зола 18,5%.

Допоміжні речовини: сухі пивні дріжджі, мальто�

декстрин, мінеральні речовини, стеарат магнію.

300 000 мг

250 000 мг

25 000 мг



Властивості. Застосовують собакам з метою профілактики
та відновлення правильного функціонування суглобів та при
запущених процесах захворювань опорно�рухового апарату.
Гіалуронова кислота (ГК) збільшує проникнення поживних
субстанцій в тканини, це основний елемент синовіальної
рідини. Глюкозамін та хондроїтин зміцнюють хрящі суглобів,
мають аналгетичну і протизапальну дію. Новозеландська зе�
леногуба мідія (Perna canaliculus) містить ГАГ (глікозаміно�
глікани), жирні кислоти омега�3 (EPA, DHA, ETA) і є важливим
компонентом суглобового хряща і синовіальної рідини. MSM
(метилсульфонілметан) бере участь у синтезі колагену та до�
помагає вберегти хрящову тканину від руйнування. Акулячий
хрящ містить кальцій і фосфор, мукополісахариди, які стиму�
люють живлення хряща (процес ангіогенезу). Показаний для
прийому вагітним самкам в третій і останній період вагітності,
оскільки дане співвідношення компонентів оптимально
підтримує утворення сполучнотканинних структур у плода і
забезпечує самку необхідними поживними речовинами. 

Дозування: собаки до 20 кг маси тіла – 1 табл. на день,
собаки понад 20 кг маси тіла – 2 табл. на день.

Упаковка: 90 табл.
Вага нетто: 90 г.

НАЛЕЖНЕ ОБ’ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ArthroHA® – АртроГК

Склад: в 1 табл.

Екстракт новозеландської

зеленогубої мідії

Акулячий хрящ

МСМ

Глюкозаміну сульфат

Хондроїтину сульфат

Гіалуронова кислота

Мікроелементи:

вітамін С 25 мг, марганець (марганець хелат гліцину

гідрату; E5) 1,15 мг, мідь (міді хелат гліцину гідрату;

Е4) 1 мг, магній 1 мг.

Аналітичний склад: сира клітковина 20,3%, сирий

протеїн 54,8%, сира зола 19,7%, олії і жири неочи�

щені 0,2%.

Допоміжні речовини: пивні дріжджі, мальтодек�

стрин, мінеральні речовини, стеарат магнію.

200 мг

200 мг

150 мг

150 мг

100 мг

10 мг





Властивості. Харчова добавка для собак та котів, компонен�
том якої є органічна кислота – кальцієва сіль бета�гідрокси�
бета�метилбутират (ГМБ), що відіграє важливу регулюючу
роль в метаболізмі білків. В організмі утворюється внаслідок
розщеплення амінокислоти – L�лейцину. Має анаболічні і
антикатаболічні властивості, ліполітичний ефект. ГМБ захи�
щає організм від втрати білка м’язів під час фізичних наван�
тажень та стресу. Сприяє регенерації м’язової тканини.
Регулярний прийом ГМБ профілактує слабкість м’язів,
уповільнює процеси старіння, відновлює справність, кон�
дицію та здоров’я. Препарат рекомендується для активних,
робочих та виставкових тварин – збільшує силу і м’язовий
екстер’єр. ГМБ – це безпечний спосіб для поліпшення кон�
диції, сили і м’язової маси собаки чи кота. Показаний твари�
нам, які перехворіли важкими хворобами різної етіології, та
як допоміжний засіб для реконвалесценції нирок. 

Дозування: коти – 1 табл. на день, собаки до 10 кг – 1 табл.
на день, собаки 10�20 кг – 2 табл. на день, собаки 20�30 кг –
3 табл. на день, собаки понад 30 кг маси тіла – 4 табл. на день.
Якщо на добовий прийом тварині припадає понад 1 табл., для
більшої ефективності необхідно розділити добову норму на
дві рівні половини і задавати двічі на день, вранці та ввечері.

Упаковка: 30 табл. Вага нетто: 30 г.
90 табл. Вага нетто: 90 г.

ПІДТРИМКА ПІД ЧАС ОДУЖАННЯ

HMB – Долвіт ГМБ

Склад:

Кальцієва сіль

�гідрокси� �метилбутират

Аналітичний склад: сирий протеїн 19,4%, сира

клітковина 0,8%, сира зола 27,8%, кальцій 3,6%

фосфор 3%, натрій 0,7%.

250 мг/табл.



Властивості. Препарат для собак та котів у вигляді легко�
засвоюваного сиропу. Показаний для цуценят та кошенят
екзотичних та великих порід у фазі росту, як додатковий
компонент у лікуванні ортопедичних проблем та для тва�
рин літнього віку. Компоненти даного препарату мають
хондропротекторні властивості, які забезпечують правиль�
не функціонування суглобів. Глюкозамін та хондроїтин є
важливими компонентом синовіальної рідини і суглобово�
го хряща, відповідальні за правильне живлення суглоба.
Гіалуронова кислота (ГК) є важливим компонентом си�
новіальної рідини, збільшує проникнення поживних суб�
станцій в тканини. Harpagophytum procumbens (Мартинія
запашна) підтримує рухливість (роботу опорно�рухового
апарату) собаки. МСМ (метилсульфонілметан) – органічна
сполука сірки, необхідна для відновлення суглобів. Вітамін
С – природний антиоксидант. 

Дозування: котам – 1�2,5 мл двічі на день;
собакам до 20 кг – 2,5 мл на день;
собакам 20�50 кг – 5 мл на день;
собакам понад 50 кг – 7,5 мл на день.

Упаковка: cироп 250 мл; 500 мл.

НАЛЕЖНЕ ОБ’ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ArthroMax® – АртроМакс

Склад: 5 мл сиропу містить

Глюкозаміну сульфат

Хондроїтину сульфат

МСМ

Harpagophytum procumbens

Гіалуронова кислота

Вітамін С

Аналітичний склад: вологість 70%, сирий білок

<0,5%, масла і жири неочищені <0,5%, сира клітко�

вина <0,5%, сира зола <0,5%.

Допоміжні речовини: глюкозо�фруктозний сироп,

вода.

600 мг

300 мг

250 мг

150 мг

40 мг

50 мг



Властивості. Профілактично�лікувальний препарат для жив�
лення серцевого м’язу собак та котів у вигляді сиропу. Зав�
дяки відповідній концентрації основних амінокислот, які
оптимізують роботу та функцію серця як у фізіологічних умо�
вах, так і при патології, а також запобігають дії на серце
шкідливих екзо� та ендогенних факторів, призначається як
ад’ювантний препарат комбінованої кардіопротекторної те�
рапії. Препарат з переважним впливом на енергетичні про�
цеси має в складі інгібітори окиснення вільних жирних кислот
та є антиоксидантом. Прийом амінокислот можна особливо
не обмежувати в дозах – це природні речовини, які не здатні
завдати шкоди організму.

Дозування: котам – 1� 2,5 мл двічі на день;
собакам до 15 кг – 5 мл на день;
собакам понад 15 кг – 10 мл на день.

Упаковка: сироп 250 мл.

ПІДТРИМКА СЕРЦЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

CardioDol® – КардіоДол

Склад: добавки в 5 мл

L�карнітин

Таурин

Додаткова інформація: низький рівень натрію та

підвищене співвідношення К /Na.

Аналітичний склад: вологість 45%, сирий білок

<0,5%, олії і жири неочищені <0,5%, сира зола

<0,5%, калій 0,02%.

500 мг

100 мг



Властивості. Готовий ветеринарний препарат для собак та
котів, який містить натуральні ферменти травлення, що за�
безпечують перетравлювання жирів, вуглеводів і протеїнів.
Рекомендується для тварин, які хворіють чи схильні до пан�
креатиту. Показаний при різних типах порушень травлення,
запалень підшлункової залози та як монотерапія для син�
дрому мальдигестії (нудоти, відрижки, дискомфорту в абдо�
мінальній області, метеоризму, діареї тощо).

Дозування: котам та маленьким собакам – 1 табл. на день;
середнім собакам – 2 табл. на день;
великим собакам – 3 табл. на день.

Препарат слід задавати вранці перед годівлею.
Рекомендована тривалість використання: від 3 до 12 тижнів,
однак у випадку хронічної недостатності підшлункової залози
препарат призначають протягом усього життя тварин. Перед
застосуванням рекомендовано проконсультуватися з ветери�
наром.

Упаковка: 30 табл. Вага нетто: 30 г.
90 табл. Вага нетто: 90 г.

ФЕРМЕНТИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ТРАВЛЕННЯ

AmylaDol® – АмілаДол 

Склад: в 1 таблетці

1k	Ферменти (ензими):

(1 Ph.Eur.u. – трипсин інактивуюча одиниця

Європейської Фармакопеї)

Амілаза 13 400 Ph.Eur.u.

Ліпаза 9200 Ph.Eur.u.

Протеази 960 Ph.Eur.u.

Аналітичний склад: сирий протеїн 0,5%, сира кліт�

ковина 0,2%, сира зола 35,4%.

Допоміжні речовини: мальтодекстрин, стеарат

магнію.



ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПЕЧІНКИ

HepaDol® – ГепаДол

Властивості. Комбінований гепатопротектор з жовчогінною та спазмолітичною дією для собак та
котів. Нормалізує функцію печінки при різних станах, підвищуює стійкість печінки до впливу пато�
логічних факторів та відновлює її функції при різних пошкодженнях. Застосовують для профілак�
тики та лікування дискінезії жовчовивідних шляхів, хронічних гепатитів, цирозу печінки, жирової
дистрофії печінки та токсичних уражень печінки. Орнітин регулює цикл утворення сечовини та
відіграє роль у трансформації аміаку, який формується у процесі розщеплення амінокислот до се�
човини і, таким чином, знижує рівень токсичного впливу на організм. Орнітин є особливо важли�
вим для котів та кішок, які використовують амінокислоти у процесах енергопродукції. Прийом
амінокислот можна особливо не обмежувати в дозах – це природні речовини, які не здатні завда�
ти шкоди організму. Добре комбінується з іншими лікарськими засобами. Препарат задається ра�
зом з їжею. Рекомендований курс прийому: до 6 місяців. Перед використанням або перед
продовженням терміну прийому рекомендовано проконсультуватися з ветеринаром. Слід забезпе�
чити постійний доступ тварини до свіжої питної води.

Дозування: котам – 1 табл. на день;
собакам до 15 кг – 1 табл. на день;
собакам до 15�30 кг – 2 табл. на день;
собакам понад 30 кг – 3 табл. на день.

Упаковка: 60 табл. Вага нетто: 60 г.

Склад: в 1 таблетці

Бетаїн

Холіну хлорид

Вітамін B1

Вітамін B2

Вітамін B6

Вітамін B12

Ніацин

Пантотенова кислота

Фолієва кислота

Біотин

Таурин

Амінокислоти, їх солі і аналоги:

орнітин (у формі L�орнітин L�аспартату) 150 мг,  

L�аргінін (3c3.6.1) 100 мг, фосфоліпіди 70 мг,

силімарин 20 мг, 2b екстракт розторопші 25 мг,

2b екстракт сої 75 мг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 26,4%, сира

клітковина 2,8%, олії і жири неочищені 0,8%, сира

зола 7,8%, кальцій 1,1%, фосфор 1,5%, натрій

0,7%.

Допоміжні речовини: сухі пивні дріжджі, маль�

тодекстрин, стеарат магнію.

Джерело білка: сухі пивні дріжджі.

50 мг

1000 мг

50 мкг

125 мкг

50 мкг

1 мкг

700 мкг

500 мкг

22 мкг

20 мкг

100 мкг



HepaDol® mini – ГепаДол міні 
ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПЕЧІНКИ

Властивості. Комбінований гепатопротектор з жовчогінною
та спазмолітичною дією для собак та котів. Нормалізує
функцію печінки при різних станах, підвищуює стійкість
печінки до впливу патологічних факторів та відновлює її
функції при різних пошкодженнях. Застосовують для
профілактики та лікування дискінезії жовчовивідних шляхів,
хронічних гепатитів, цирозу печінки, жирової дистрофії
печінки та токсичних уражень печінки. Орнітин регулює цикл
утворення сечовини та відіграє роль у трансформації аміаку,
який формується у процесі розщеплення амінокислот до се�
човини і, таким чином, знижує рівень токсичного впливу на
організм. Орнітин є особливо важливим для котів та кішок, які
використовують амінокислоти у процесах енергопродукції.
Прийом амінокислот можна особливо не обмежувати в до�
зах – це природні речовини, які не здатні завдати шкоди ор�
ганізму. Добре комбінується з іншими лікарськими засобами.
Препарат задається разом з їжею. Рекомендований курс
прийому: до 6 місяців. Перед використанням або перед про�
довженням терміну прийому рекомендовано проконсультува�
тися з ветеринаром. Слід забезпечити постійний доступ тва�
рини до свіжої питної води.

Дозування: 1 табл. на 5 кг ваги тіла в день (таблетка міні�
формату для зручності задавання котам та собакам малих
порід).

Упаковка: 60 табл. Вага нетто: 20 г.

Склад: добавки  в 1 таблетці

Бетаїн

Холіну хлорид

Вітамін B1

Вітамін B2

Вітамін B6

Вітамін B12

Ніацин

Пантотенова кислота

Фолієва кислота

Біотин

Таурин

Амінокислоти, їх солі і аналоги:

орнітин (у формі L�орнітин L�аспартату) 50 мг,  

L�аргінін (3c3.6.1) 33,3 мг, фосфоліпіди 23,3 мг,

силімарин 6,7 мг, 2b екстракт розторопші 8,3 мг,

2b екстракт сої 25 мг.

Аналітичний склад: сирий протеїн 26,4%, сира

клітковина 2,8%, олії і жири неочищені 0,8%, сира

зола 7,8%, кальцій 1,1%, фосфор 1,5%, натрій

0,7%.

Допоміжні речовини: сухі пивні дріжджі, маль�

тодекстрин, стеарат магнію.

Джерело білка: сухі пивні дріжджі.

16,7 мг

333,3 мг

16,7 мкг

41,7 мкг

16,7 мкг

0,3 мкг

233,3 мкг

166,7 мкг

7,3 мкг

6,7 мкг

33,3 мкг



Властивості. Сухе молоко виготовлене за принципом грудно�
го молока кішки і є корисним замінником молока для коше�
нят, що містить високоякісні компоненти в оптимальних кіль�
костях і пропорціях. Містить лише білки молочних продуктів.
Гомогенний жир у формі мікрочастинок добре всмоктується і
не викликає здуття чи діареї. Продукт доповнено вітамінами,
амінокислотами (в тому числі таурином), макро� та мікроеле�
ментами і лактозою у правильному співвідношенні. Повністю
заміщує потреби в харчуванні кошенят всіх порід, гарантує їх
правильний ріст і розвиток. Показаний для додаткового підго�
довування вагітних і лактуючих кішок та для відновлення
життєвих сил старим і ослабленим тваринам без навантажен�
ня на організм.

N.B. Новонароджених кошенят не рекомендують віднімати
від матері в перші 2 дні після народження, оскільки перше мо�
локо містить молозиво (colostrum), яке забезпечує модуляцію
імунної системи кошенят в перші дні життя.

Дозування. Для приготування суміші потрібно розчинити в
теплій кип’яченій воді у співвідношенні 1: 2 (1 мірка суміші на
2 мірки води) і добре перемішати. Температура підготовлено�
го молока повинна бути 35�38 °C. Задавати через пляшку із
соскою згідно з наступною схемою:

Дана рекомендація наближена до ідеальної, але може бути
скорегована в залежності від розміру і розвитку тварини.
Доза на один прийом їжі може безумовно бути збільшена до
повного насичення тварини.

ЗАМІННИК МОЛОКА

Dolmilk® Cat – Долмілк Кет

Склад: в 1 кг

Таурин

Вітамін А (E672)

Вітамін D3 (E671)

Вітамін E

Вітамін C

Вітамін B1

Вітамін B2

Вітамін B6

Вітамін B12

Нікотинова кислота

Пантотенова кислота

Фолієва кислота

Холін хлорид

Аналітичний склад мікроелементів:

залізо (заліза (II), сульфат * Н2О; Е1) 120 мг,

марганець (марганцю (II), оксид; E5) 75 мг,

цинк (сульфат цинку * Н2О; Е6) 200 мг,

йод (йодид калію; Е2) 3 мг, селен (натрію (IV)

селеніт; E8) 0,3 мг.

1,3 г

29 500 МО

4900 МО

132 мг

200 мг

12 мг

20 мг

10 мг

20 мкг

100 мг

50 мг

2 мг

1000 мг

Вік кошеняти Кількість молока за один прийом Кількість прийомів їжі за добу
1 тиждень 2�4 мл 8�10

2 тижні 5�8 мл 6�8

3 тижні 10�15 мл 5�7

4 тижні 10�15 мл 5�6



Властивості. Рекомендовано для щоденного доповнення
кормового раціону котів та кішок в період вагітності, лак�
тації, линьки, стресових станів та фізичних навантажень.
Забезпечує оптимальний ріст кошенят, правильний розви�
ток скелету, сухожиль, суглобів, зубів, шкіри, шерсті та
кігтів. Завдяки оптимальному співвідношенню вітамінів,
мінералів та амінокислот підтримує загальний імунітет,
стабілізує нервову систему, а завдяки додаванню антиок�
сиданта таурину покращує обмін речовин, процес травлен�
ня та живлення серцевого м’яза у котів всіх вікових груп.
Рекомендований курс прийому – 45 діб. При потребі курс
прийому можна повторити, попередньо витримавши пе�
рерву в прийомі препарату від 14 до 20 діб.

Дозування: кошенятам до року – 0,5 табл.;
котам до 4 кг – 1 табл.;
котам понад 4 кг – 2 табл.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 30 г.

ВІТАМІНИ, МІНЕРАЛИ, АМІНОКИСЛОТИ

Multivital® Cat – Мільтівітал Кет

Склад: в 1 кг

Вітамін А (E672)

Вітамін D3 (E671)

Вітамін E

Вітамін K

Вітамін B1

Вітамін B2

Вітамін B6

Вітамін B12

Біотин

Нікотинова кислота

Пантотенова кислота

Фолієва кислота

Холін

Мікроелементи:

залізо (заліза (II) сульфат * Н2О; Е1) 5187 мг,

марганець (марганцю (II) оксид; E5) 10 000 мг,

мідь (сульфат міді * 5H2O; Е4) 2510 мг,

цинк (сульфат цинку * Н2О; Е6) 26 299 мг,

йод (йодид калію; Е2) 236,7 мг, селен (селенат (IV)

натрію; E8) 71,1 мг.

Амінокислоти: L�Аргінін ( 3c 3.6.1.) 8,5 г,  таурин 264 г.

Антиоксиданти.

Аналітичний склад: кальцій 40 г, фосфор 32 г,

магній 52,6 г, лізин 8,5 г/кг, метіонін+цистин 3,6 г/кг,

аргінін 3,8 г/кг, таурин 268 г/кг, треонін 5,9 г/кг,

триптофан 1,4 г/кг.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі, оксид

магнію, мальтодекстрин, стеарат магнію.

3 951 603 МО

263 600 МО

11 000 мг

160 мг

1315 мг

1040 мг

654 мг

6500 мкг

39 300 мкг

10 548 мг

2626 мг

128 мг

1250 мг



Властивості. Містить у своєму складі природний полісахарид
бета�1,3/1,6�глюкан, виділений з клітинної стінки пекарських
дріжджів (Saccharomyces cerevisiae), який активує імунну ре�
акцію організму, створюючи захисну систему від вірусів, бак�
терій, грибків та паразитів. Препарат є сильнодіючим антиок�
сидантом – нейтралізатором вільних радикалів. Дуже важли�
вим є те, що бета�1,3/1,6�глюкан стимулює виділення імунних
клітин кісткового мозку та знижує ймовірність розвитку рако�
вих захворювань. Рекомендований курс прийому – 30 діб.
Після прийому одного курсу потрібно витримати перерву від
7 до 15 діб. При потребі курс повторити.

Дозування: 1 табл. на добу (40 мг/табл.).

Показання. В стресових ситуаціях, в період репродукції, при
ослабленому імунітеті та вуличному утриманні. Старим, хво�
рим тваринам для пришвидшення одужання та підсилення дії
ліків. Молодим котам з метою отримання стабільної імунної
системи. 

Упаковка: 60 табл. Вага нетто: 20 г.

ПІДТРИМКА ІМУНІТЕТУ

ImmunoDol® Cat – ІмуноДол Кет

Склад: в 1 кг

Бета�1,3/1,6�глюкан

Аналітичний склад: сирий протеїн 23,2%, сира

клітковина 3,8%, сирий  жир 0,9%, сира зола 6,8%.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі, маль�

тодекстрин, стеарат магнію.

121 220 мг/кг 



Властивості. Комплексний вітамінно�мінеральний препа�
рат з високим вмістом біотину (вітамін H), який включно з
іншими вітамінами і мінералами (сульфат цинку та гідрат
міді в хелатній формі) підтримує здоровий розвиток твари�
ни, пігментацію шкіри та шерсті, сприяє зміцненню кігтів
та загоєнню дрібних ран шкіри. При регулярному застосу�
ванні комплексу досягається відмінний вигляд виставко�
вих котів.
Рекомендований курс прийому – 45 діб. Після прийому од�
ного курсу потрібно витримати перерву від 14 до 20 діб.
При потребі рекомендований курс прийому повторити.

Дозування: котам до 4 кг – 1 табл.;
котам понад 4 кг – 2 табл.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 30 г.

ЗДОРОВА ШКІРА ТА БЛИСКУЧА ШЕРСТЬ

Biotin Cat – Біотин Кет

Склад: в 1 кг

Біотин

Вітамін B2

Вітамін B6

Нікотинова кислота

Пантотенова кислота

Холін

Мінерали:

мідь (міді хелат гліцин гідрат; E4) 2625 мг, цинк

(сульфат цинку * H2O; E6) 9868,7 мг, цинк (цинку хе�

лат гліцин гідрат; E6) 9867,7 г, селен (селенат (IV)

натрію; Е8) 26,1 мг.

Амінокислоти: 3.1.1 DL�Метіонін технічно чистий 30 г.

Аналітичний склад: кальцій 34 г, фосфор 7 г,

DL�метіонін + цистин 35 г/кг, тирозин 2,4 г/кг.

Допоміжні речовини: сухі пекарські дріжджі,

мальтодекстрин, стеарат магнію.

1321 мг

808 мг

181,5 мг

7916 мг

1588 мг

26,3 мг



Властивості. Хондропротектор з підібраним спеціально для
котів співвідношенням. Сульфат хондроїтину, отриманий з
акулячого хряща, стимулює синтез гіалуронової кислоти,
зміцнюючи сполучнотканинні структури хряща, сухожиль,
сполучної тканини та шкіри. Має аналгетичну та протиза�
пальну дію, сприяє активній регенерації хрящової тканини.
Глюкозамін є необхідним будівельним компонентом хонд�
роїтину та входить до складу інших важливих для суглоба ре�
човин, посилює синтез глікозаміногліканів (ГАГ). Показаний
для котів екзотичних та великих порід у фазі росту, як до�
датковий компонент у лікуванні ортопедичних проблем та
для тварин літнього віку.

Дозування: котам до 4 кг – 1 табл. на день;
котам понад 4 кг – 2 табл. на день.

Упаковка: 90 табл. Вага нетто: 36 г.

НАЛЕЖНЕ ОБ’ЄДНАНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ArthroFos® Cat – АртроФос Кет

Склад: в 1 табл.

Глюкозаміну сульфат

Хондроїтину сульфат

Додаткові речовини в 1 табл.

Марганець (марганець 

хелат гліцину гідрату; E5)

Аналітичний склад: сирий протеїн 17,2%, сира кліт�

ковина 22,1%, сира зола 17,4%.

Допоміжні речовини: сухі пивні дріжджі, мальто�

декстрин, стеарат магнію.

150 мг

150 мг

1 мг





Ексклюзивно в Україні від компанії

Шукайте наших офіційних дилерів

у вашому регіоні на офіційному сайті

www.vetbio.com.ua
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