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MultiBoost® sirup pro psy
Doplňkové krmivo ve formě
hustého SIRUPU obsahující
komplexní složení: 8 nejdůležitějších vitamínů, omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny,
zinek v chelátové vazbě a extrakt
z Echinacey. MultiBoost je chutná a výživná tekutina, kterou je
vhodné přidávat do každodenního krmiva Vašeho psa.
Podporuje zdraví + zvyšuje
aktivitu imunitního systému +
urychluje zotavení po nemoci.
Velikost balení: 150 ml

Složení (v 5 ml):
Echinacea purpurea
Rozmarýn
Vitamín E (α tokoferol) „3a700“
Vitamín C (kyselina askorbová)
Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid)
Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B3 (kys. nikotinová)
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid)
Vitamín B7, H (biotin)
Vitamín B9 (kyselina listová)
Vitamín B12 (cyanokobalamin)
Kalcium-D-pantotenát
L-karnitin
Zinek v chelátové vazbě

50 mg
50 mg
50 mg
2,5 mg
0,75 mg
3 mg
2,5 mg
1 mg
100 μg
25 μg
7,5 mg
50 mg

Doporučené dávkování:
Malí psi

do 5 kg

Střední psi
Velcí psi

2,5 ml – 5 ml denně
5 – 15 kg

5 ml – 7,5 ml denně

15 – 30 kg

Obří psi

7,5 ml – 10 ml denně

nad 30 kg

10 ml – 15 ml denně

Před použitím dobře protřepejte. Dobře smíchejte s potravou.
Přípravek je vhodný i pro štěňata po odstavení.

výhradní dovozce

MultiBoost® pasta pro psy

Doplňkové krmivo ve formě PASTY obsahující
Velikost balení: 60 ml
komplexní složení: 10 nejdůležitějších vitamínů
a provitamínů, omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny, L- karnitin,
zinek v chelátové vazbě a extrakt z Echinacey. MultiBoost je chutná a výživná
PASTA, kterou je vhodné přidávat do každodenního krmiva vašeho psa.
Podporuje zdraví + zvyšuje aktivitu imunitního systému
+ urychluje zotavení po nemoci.
Složení (v 60 ml):
Echinacea purpurea
600 mg
Rozmarýn
Slunečnicový olej (total Omega) 1 064 mcg
Vitamín E (α tokoferol) „3a700“
459 mg
Vitamín C (kyselina askorbová)
410 mg
Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid) 30 mg
Vitamín B2 (riboflavin)
4 265 mcg
Vitamín B3 (kys.nikotinová)
36 mg
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid) 15 mg
Vitamín B7 , H (biotin)
12 mg
Vitamín B9 (kyselina listová)
150 mcg
Vitamín B12 (cyanokobalamin)
300 mcg
Kalcium-D-pantotenát
90 mg
L-karnitin
600 mg
Zinek v chelátové vazbě
30mg
Doporučené dávkování:
Malí psi

do 5 kg

Střední psi
Velcí psi

2,5 ml denně
5 – 15 kg

5 ml denně

15 – 30 kg

Obří psi

7,5 ml denně

nad 30 kg

10 ml denně

Dobře smíchejte s potravou.
Přípravek je vhodný i pro štěňata po odstavení.

produktů společnosti Mervue pro psy a kočky

MultiBoost® pasta pro kočky

Veterinární multivitaminové a minerální
Velikost balení: 30 ml
doplňkové krmivo ve formě PASTY pro kočky
BEZ GMO. Vysoká chutnost a forma pasty usnadňují podání a příjem. Pastu je
vhodné využít jako součást léčby například v období regenerace, po operaci, při
léčbě rakoviny, u pacientů s GIT nemocemi (pankreatitida, při léčbě parvoviru),
u pacientů s chronickým ledvinovým selháním, při problémech s játry, u koťat
v období očkování a po něm, u starších koček, oslabených jedinců nebo při
anorexii. Dále se jedná o vhodnou prevenci při zvýšené aktivitě, v době březosti
a kojení, pro růst koťat, pro zvýšení apetitu a kvalitní trávení, pro zvýšení kvality
kůže a srsti, pro podporu zdraví včetně psychického.

+

Podporuje zdraví + zvyšuje aktivitu imunitního systému
+ urychluje zotavení po nemoci.
Složení (v 30 ml):
Echinacea purpurea
Rozmarýn
Vitamín E (α tokoferol) „3a700“
Vitamín C (kyselina askorbová)
Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid)
Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B3 (kyselina nikotinová)
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid)
Vitamín B7, H (biotin)
Vitamín B9 (kyselina listová)
Vitamín B12 (cyanokobalamin)
Kalcium D-pantotenát
Zinek v chelátové vazbě
L-carnitin
Taurin

300 mg

Podávejte každé kočce zvlášť
a nepřekračujte doporučenou
dávku. Pastu je možné
aplikovat do dutiny ústní přímo
aplikátorem nebo pomocí
Vašeho prstu. Dále je možná
aplikace na přední tlapky kočky,
která by si měla následně
olízat. Pokud pastu přidáváte
do krmiva, dobře ji rozmíchejte
v menším množství.

221,68 mg
30 mg
9,64 mg
2,98 mg
18,33 mg
11,38 mg
5,81 mg
600 mcg
87 mcg
44,91 mcg
15 mg
297 mg
30 mg

Doporučené dávkování:
Dospělé kočky 2,5 ml denně krátkodobě až do 30 dní
Všechny kočky 1,5 ml denně dlouhodobě

Přípravek je vhodný pro všechny věkové kategorie včetně koťat.

výhradní dovozce

ProBio+® pasta pro kočky a psy

Doplňkové krmivo ve formě PASTY podporující
Velikost balení: 30 ml
správné zažívání psů, štěňat, koček a koťat.
Urychluje návrat normálního zdravotního stavu
psů a koček primárně při léčbě antibiotiky a dalšími léky, při trávicích problémech,
při potravních intolerancích, při výskytu střevních parazitů.
Základními principy působení pasty Probilo+ jsou: stabilizace a doplnění
střevní mikroflóry, obnova normální střevní motility, ochrana gastrointestinální
sliznice před dalším poškozením, podpora jak gastrointestinální, tak systémové
imunity, suplementech chybějících vitamínu (především rozpustných ve vodě,
tedy ze skupiny vitamínu B)
Složení (v kg):
Enterococcus faecium (NCIMB 10415, E1707 3X1011 CFU)
Vitamín E (α tokoferol) „3a700“
7 500 mg
Vitamín C (kyselina askorbová)
5 000 mg
Vitamín K3 (menadion)
500mg
Vitamín B1 (tiamin)
1 000 mg
Vitamín B2 (riboflavin)
2 000 mg
Vitamín B3 (kyselina nikotinová)
5 000 mg
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid)
1 000 mg
Vitamín B12 (cyanokobalamin)
30 000 mcg
Kalcium D-pantotenát
6 000 mg
Kaolín E559
150 000 mg
Threonin
Olej z tresčích jater
Výtažek z mořských řas

Dobře smíchejte s potravou.
Podávejte perorálně nebo
přidávejte do krmiva, dokud je
to považováno za nezbytné.

Doporučené dávkování:
Štěňata (do 3 kg) a koťata

1 ml 2-3x denně

Malí psi (do 5 kg) a kočky
Střední psi (5 – 15 kg)		

2 ml 2-3x denně
4 ml 2-3x denně

Velcí psi (15 – 30 kg)		

6 ml 2-3x denně

Přípravek je vhodný i pro štěňata a koťata po odstavení.

produktů společnosti Mervue pro psy a kočky

EliteFlex® Forte sirup pro psy
Doplňkové krmivo ve formě
hustého SIRUPU pro podporu
přirozeného pohybu psů, který
udržuje zdraví kloubů a chrupavek a napomáhá rekonvalescenci po úrazu. U psů seniorů navíc
zpomaluje opotřebení pohybového aparátu. Dlouhodobý výzkum
jednoznačné prokázal, že nenasycené mastné kyseliny omega-3
a omega-6 působí proti zánětu,
bolesti a zajištují celkovou úlevu
psům s artritidou. Zároveň zpomaluji úbytek tekutin v kloubech
(tzv. dehydrataci).

Velikost balení: 150 ml

Přípravek s trojím účinkem
– pro zdravé klouby, svaly a rekonvalescenci.
Složení (v 5 ml):
Glukosamin
875 mg
Chondroitin sulfát
250 mg
Kyselina hyaluronová
2 500 mcg
MSM (metylsulfonylmetan)
575 mg
Vitamín E (α tokoferol) „3a700“
50 mg
Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid)
0,25 mg
Omega-3 nenasycené mastné kyseliny 405 mg
Omega-6 nenasycené mastné kyseliny
18 mg
Zinek v chelátové vazbě
29,4 mg
Olej z tresčích jater
Rozmarýn
Doporučené dávkování:
Malí psi

do 5 kg

Střední psi
Velcí psi

2,5 ml – 5 ml denně
5 – 15 kg

5 ml – 7,5 ml denně

15 – 30 kg

Obří psi

7,5 ml – 10 ml denně

nad 30 kg

10 ml – 15 ml denně

Před použitím dobře protřepejte. Dobře smíchejte s potravou.
Přípravek je vhodný i pro štěňata po odstavení.

výhradní dovozce

EliteFlex® Forte pasta pro psy

Doplňkové krmivo ve formě PASTY pro podVelikost balení: 60 ml
poru přirozeného pohybu psů, který udržuje
zdraví kloubů a chrupavek a napomáhá rekonvalescenci po úrazu. U psů-seniorů navíc zpomaluje opotřebení pohybového aparátu. Dlouhodobý výzkum jednoznačně prokázal, že nenasycené mastné kyseliny
omega-3 a omega-6 působí proti zánětu, bolesti a zajišťují celkovou úlevu psům
s artritidou. Zároveň zpomaluji úbytek tekutin v kloubech (tzv. dehydrataci).
Přípravek s trojím účinkem – pro zdravé klouby, svaly a rekonvalescenci.
Složení (v 60 ml):
Glukosamin
6 240 mg
Chondroitin sulfát
2 120 mg
Kyselina hyaluronová
30 000 mcg
MSM (metylsulfonylmetan)
3 000 mg
Vitamín E (α tokoferol) „3 a 700“
408 mg
Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid) 3 000 mg
Omega-3 + Omega-6 NMK
34 mg
Zinek v chelátové vazbě
30 mg
Olej z tresčích jater
Rozmarýn
Doporučené dávkování:
Malí psi

do 5 kg

Střední psi
Velcí psi

2 ml denně po dobu 30 dnů
5 – 15 kg

4 ml denně po dobu 30 dnů

15 – 30 kg

Obří psi

8 ml denně po dobu 30 dnů

nad 30 kg

12 ml denně po dobu 30 dnů

Dobře smíchejte s potravou. Přípravek je vhodný i pro štěňata po odstavení.

produktů společnosti Mervue pro psy a kočky

EliteFlex® Forte pasta pro kočky

Doplňkové krmivo ve formě PASTY pro
Velikost balení: 30 ml
podporu přirozeného pohybu koček, které
udržuje zdraví kloubů a chrupavek a napomáhá rekonvalescenci po úrazu.
U starších a starých koček navíc zpomaluje opotřebení pohybového aparátu.
Přípravek s trojím účinkem – pro zdravé klouby, svaly a rekonvalescenci.
*Důležité: Kočky mají podstatně jiný metabolismus než psi. Primárně vyžadují pro svůj
zdravý vývoj vyšší hladiny bílkovin než pes, protože neumí regulovat tvorbu aminokyselin. Kočky
neumí syntetizovat arginin a taurin, a proto je musí dostávat v potravě. Také syntéza vitamínu
niacinu (PP, B3, kyselina nikotinová) není u koček dostatečná a musí se suplementovat externě. Také
neumí přeměnit B-karoten na retinol (vitamín A), ani dostatečně transformovat kyselinu linolovou
na kyselinu arachidonovou.

Složení (v 30 ml):
Glukosamin
Chondroitin sulfát
Kyselina hyaluronová
MSM (metylsulfonylmetan)
Vitamín E (α tokoferol) „3 a 700“
Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid)
Vitamín C (kyselina askorbová)
Zinek v chelátové vazbě
Taurin
Valin
Leucin
Rozmarýn

Způsoby podání dle
osvědčených rad
veterináře:

3 720 mg
1 500 mg
24 000 mcg
900 mg
150 mg
26 mcg
3 000 mcg
15 mg
300 mg
6 000 mcg
10 000 mcg

Naneste pastu na čenich nebo
přední tlapky kočky – kočka si
pastu olíže. Zamíchejte pastu
do krmiva. Smíchání s vlhkou
potravou je snadné a pohodlné.
Vymáčkněte pastu na svůj prst
a poté opatrně vložte kočce do
tlamy. Podávejte každé kočce
zvlášť.

Doporučené dávkování:
Dospělé kočky 2,5 ml denně prvních 30 dní
Dospělé kočky 1,5 ml denně dlouhodobě
Koťata

1,5 ml denně

Přípravek je vhodný pro všechny věkové kategorie včetně koťat.

výhradní dovozce

LiverPack® 500 pasta pro psy

Doplňkové krmivo ve formě PASTY pro
Velikost balení: 60 ml
podporu správné funkce jater u psů. Játra jsou
důležitá pro metabolismus léků, metabolismus tuků & sacharidů & aminokyselin,
probíhá v nich detoxikace amoniaku, degradace cholesterolu, hormonu, sekrece
žluči a jsou zásobárnou energie, železa a vitamínu. S-adenosyl-methionin
(SAM-e) zvyšuje koncentraci nejvýznamnějšího antioxidantu glutationu v játrech.
Podílí se na řízení biochemických drah, které pomáhají udržovat správnou funkci
jaterních buněk.
Složení (v 60 ml):
Artyčok (Cynara scolymus)
1 200 mg
Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) 300 mg
Rozmarýn
300 mg
Vitamín E (α tokoferol) „3 a 700“
14 mg
Vitamín K3 (menadion)
44 mg
Vitamín C (kyselina askorbová)
30 mg
Vitamín B3 (kyselina nikotinová)
198 mg
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid)
36 mg
Vitamín B7, H (biotin)
450 mcg
Vitamín B12 (cyanokobalamin)
300 mcg
Cholin
1 200 mg
Inositol
7,4 mg
L-karnitin
636 mg
Methionin
1 700 mcg
Doporučené dávkování:
Malí psi do 5 kg

2 ml denně po dobu 30 dnů

Střední psi 5 – 15 kg 4 ml denně po dobu 30 dnů
Velcí psi 15 – 30 kg 6 ml denně po dobu 30 dnů
Obří psi

nad 30 kg

8 ml denně po dobu 30 dnů

Řádně promíchejte s krmivem.
Vhodné pro štěňata po odstavu. Vhodné pro pro všechna plemena.

produktů společnosti Mervue pro psy a kočky

Lysine® 100 pasta pro kočky

Velikost balení: 30 ml
Doplňkové krmivo ve formě PASTY podporující
imunitu u koček a koťat.
U diagnózy kočičí chřipky způsobené herpesvirem (FHV-1) podporuje pasta
zmírnění klinických symptomů, současně snižuje vylučování viru a výskyt
recidiv této nemoci. Serologická pozitivita byla prokázána až u 97% testovaných
koček. Navíc se po uzdravení z primární infekce až 80% koček stává nosiči viru.
U dospělých koček se herpesviróza nejčastěji projevuje jako chronické kýchání
a/nebo opakující se oční infekcí. Mortalita (úmrtnost) dospělých koček je
minimální, nicméně u koťat muže dosahovat až 30%. Koťata se nakazí od matek
v prvních týdnech života.
Složení (v 1 kg):
L-lyzin 3.2.3
Echinacea purpurea
Mořské řasy
Dextróza

250 000 mg

Doporučené dávkování:
Dospělé kočky
Koťata		

1 – 2 ml 2x denně
1 ml 2x denně

Aplikovat přímo do dutiny ústní nebo s krmivem.
Velmi vysoká chutnost.
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výhradní dovozce

SuperCoat® pasta pro psy

Velikost balení: 60 ml
Doplňkové krmivo ve formě PASTY pro
psy podporující zdraví srsti a kůže. Pasta
SuperCoat® je vhodná pro dosažení zdravé srsti, velmi lesklé srsti u výstavních psů,
v případě matné srsti a nadměrného línání, v případě suché pokožky, podráždění
a svědění pokožky, začervenalé pokožky, při výskytu lysin, při nadměrné tvorbě
lupů a šupin, při nechutenství.
Složení (v 60 ml):
Vitamín E (α tokoferol) „3a700“
Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid)
Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B3 (kyselina nikotinová)
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid)
Vitamín B7, H (biotin)
Vitamín B9 (kyselina listová)
Vitamín B12 (cyanokobalamin)
Kalcium-D-pantotenát
Zinek v chelátové vazbě
MSM (metylsulfonylmetan)
Rozmarýn
Mořské řasy
Slunečnicový olej

260 mg
12 mg
2 606 mcg
2 874 mcg
30 mg
60 mg
12 mg
300 mcg
92 mg
45 mg
3 000 mg

Doporučené dávkování:
Malí psi do 5 kg
Střední psi

2,5 ml denně
5 – 15 kg

5 ml denně

Velcí psi 15 – 30 kg 7,5 ml denně
Obří psi

nad 30 kg

10 ml denně

Vhodné pro štěňata po odstavení.
Dobře smíchejte s potravou.

produktů společnosti Mervue pro psy a kočky

Lysine® 100 pasta pro kočky

Velikost balení: 30 ml
Doplňkové krmivo ve formě PASTY pro kočky
podporující zdraví srsti a kůže.
Pasta SuperCoat® je vhodná pro udržení dobré kondice srsti a kůže, u výstavních
koček, v případě matné srsti a nadměrného línání, v případě suché pokožky, při
podráždění a svědění pokožky, při nadměrné tvorbě lupů.
Složení (v 30ml):
Vitamín E (α tokoferol) „3a700“
300 mg
Vitamín B1 (thiamin hydrochlorid)
6 mg
Vitamín B2 (riboflavin)
15 mg
Vitamín B3 (kyselina nikotinová)
18 mg
Vitamín B6 (pyridoxin hydrochlorid)
15 mg
Vitamín B7, H (biotin)
30 mg
Vitamín B9 (kyselina listová)
6 mg
Vitamín B12 (cyanokobalamin)
150 mcg
Kalcium-D-pantotenát
45 mg
Zinek v chelátové vazbě
22,5 mg
Zinek v chelátové vazbě na hydrát glycinu 264 mg
MSM (metylsulfonylmetan)
2 400 mg
Rozmarýn
Mořské řasy
Slunečnicový olej

Způsoby podání dle
osvědčených rad
veterináře:
Naneste pastu na čenich nebo
přední tlapky kočky – kočka si
pastu olíže. Zamíchejte pastu
do krmiva. Smíchání s vlhkou
potravou je snadné a pohodlné.
Vymáčkněte pastu na svůj prst
a poté opatrně vložte kočce do
tlamy.

Doporučené dávkování:
Dospělé kočky
Dospělé kočky
Koťata		

2 ml denně

prvních 30 dní

1 ml denně dlouhodobě
1 ml denně

Aplikovat přímo do dutiny ústní nebo s krmivem.
Velmi vysoká chutnost.

výhradní dovozce

CardioCare® pasta pro psy

Velikost balení: 30 ml
Podpora správné srdeční funkce u psů.
Veterinární krmný doplněk ve formě
pasty CardioCare® obsahuje klíčové složky
prospěšné pro zdraví psa: Koenzym Q10,
Karnitin, Taurin, Arginin, Vitamíny C, D a E.
Kardiovaskulární onemocnění postihuje více než
10% všech zvířat a až 30% starších zvířat, a proto
je potřeba zaujmout proaktivní postoj, jak jeho
nástup zpomalit. Mezi nejčastější srdeční diagnózy, které mohou vést k srdečnímu
selhání, patří městnavé srdeční selhání (75%) a dilatační kardiomyopatie (20%).
Analytické složky:
protein 7,5%, tuk 7%, hrubá vláknina 0%, hrubý popel 0,4%, vlhkost 59%
Doplňující látky v 1 kg:
vitamín D (25-hydroxycholekalciferol)
vitamín D3 (Chloecalciferol)
vitamín E (tokoferolacetát)
vitamín C (kyselina askorbová)
taurin
L- karnitin
L-arginin
koenzym Q10

60 000 IU
275 000 IU
20 000 mg
20 000 mg
75 000 mg
20 000 mg
20 000 mg
1 000 mg

Doporučené dávkování:
Malí psi do 5 kg
Střední psi

2 ml denně
5 – 15 kg

8 ml denně

Velcí psi 15 – 30 kg 15 ml denně

Aplikovat po dobu 14 dní, následně se poraďte
s veterinárním lékařem, zda v aplikaci pokračovat.

produktů společnosti Mervue pro psy a kočky

VetiCalm® pasta pro psy
30ml

Velikost balení: 30 ml
Doplňkové krmivo ve formě PASTY pro
snížení stresu & zklidnění psů na přírodní
bázi. Přípravek obsahuje byliny, které jsou již dlouhodobě používány ke zmírnění
nespavosti, stresu a úzkosti: kozlík lékařský (valeriána), mučenku a meduňku
lékařskou. Přidán je také L-tryptofan – přírodní aminokyselina, která se podílí
na produkci hormonu serotoninu, který snižuje agresi a stres. Dále pak hořčík –
minerál důležitý pro úpravu napětí svalových a nervových buněk a L-theanin,
který se přirozeně vyskytuje v listech zeleného čaje a pomáhá udržovat domácí
mazlíčky v klidu a pohodě.
Analytické složky
Vlhkost
Hrubý protein
Hrubý popel
Hrubý tuk
Hrubá vláknina
Sodík

V litru
72%
2%
1,5%
0%
0%
0%

Složení: Extrakt ze zeleného čaje
- přírodní zdroj L-theaninu, aspartát
hořečnatý, mučenka.
Doplňkové látky (v 1 litru): přírodní
produkty - meduňka lékařská (Melissa
officinalis) 200 000 mg, kozlík lékařský
4 000 mg
Vitamíny:
3a370 taurin
18 000 mg
3a314 kyselina nikotinová 5 500 mg
3a831 vitamín B6
3 000 mg
Aminokyseliny:
3c441 tryptofan
3 000 mg

Doporučené dávkování:
1 ml přípravku Veticalm® na 1 kg tělesné
hmotnosti. Jednoduše přidejte do jídla.
Doplňující informace:
Aplikaci doporučujeme 60 – 90 minut
před očekávanou událostí;
Opakované podání je možné dle odezvy
- ideálně za 24 hodin, popř. v kratším
intervalu;
U velkých a gigantických plemen je
možné začít s nižší dávkou a tu pak
navýšit;
Pokud příznaky úzkosti a stresu
přetrvávají, prosím požádejte o radu
svého veterinárního lékaře.
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