HEALTHY PETS

VETERINARY LINE
ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
ДЛЯ СОБАК ТА КОТІВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ КОРМОВІ ДОБАВКИ
КАНВІТ ПІДТРИМУЮТЬ МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я
СОБАК ТА КОТІВ НА ВИСОКОМУ РІВНІ ТА
ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ВИНИКНЕННЯ БІЛЬШОСТІ
РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВІД ЯКИХ
СТРАЖДАЮТЬ НАШІ УЛЮБЛЕНЦІ.
ТИПОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ТВАРИН, ОСОБЛИВО
ТАК ЗВАНІ «ЗАХВОРЮВАННЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ»,
ЯВЛЯЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ НЕПРАВИЛЬНОГО
ХАРЧУВАННЯ, ОСЛАБЛЕНОГО ІМУНІТЕТУ В
КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ, ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНІВ ТА
МІНЕРАЛІВ.
БЛИСКУЧА ШЕРСТЬ, ЯСНІ ОЧІ ТА АКТИВНА
ПОВЕДІНКА - ОЗНАКИ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я ВАШОГО
УЛЮБЛЕНЦЯ.
ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБАВОК ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЕФЕКТИВНУ ПРОФІЛАКТИКУ
ЦИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПІДТРИМУЄ ЗДОРОВ’Я
ТВАРИН НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ.
ДОБАВКИ КАНВІТ – ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЦІННОГО, ДОВГОГО ТА
ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ ВАШОГО УЛЮБЛЕНЦЯ.

HEALTHY PETS

ЯКІ САМЕ ДОБАВКИ МИ
ВИРОБЛЯЄМО?
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК
ДЛЯ ТВАРИН МИ ЗОСЕРЕДИЛИ СВОЮ УВАГУ НА НАЙБІЛЬШ
ПОШИРЕНИХ ПРОБЛЕМАХ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ У СОБАК ТА КІШОК,
ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ СТАЮТЬ ПРИЧИНОЮ ВІДВІДУВАННЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРЯ.

ШКІРА ТА ШЕРСТЬ
Шкіра та шерсть - це бар’єр, що захищає наших
улюбленців від шкідливого впливу зовнішнього
середовища. Від стану шкіри залежить якість і
зовнішній вигляд шерсті. Брак поживних речовин
в раціонах є основною причиною негативних змін
стану шкіри та шерсті. Регулярне застосування
добавок Канвіт забезпечує повноцінне
надходження всіх поживних речовин, необхідних
для шкіри та шерсті, а також ідеальний зовнішній
вигляд Вашого вихованця.

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД

ІМУНІТЕТ

Добавки для щоденного догляду розроблені з
урахуванням потреб тварин на різних етапах
життя, стресів, особливостей годівлі та поточних
потреб Вашого вихованця (зростання, старіння,
вагітність, лактація, і т.д.). Вони містять унікальну
комбінацію вітамінів і мінералів, що забезпечують
відмінну кондицію і міцне здоров’я Вашого
вихованця.

Імунна система є основним захисним механізмом
організму від впливу зовнішнього середовища.
Підтримка і зміцнення імунітету необхідні для
забезпечення здорового та повноцінного життя
наших улюбленців. Застосування кормових
добавок Канвіт особливо рекомендоване в
періоди загального зниження резистентності
організму (в період вагітності, пологів, лактації,
після хірургічних втручань, під час подорожей).

ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

ТРАВНА СИСТЕМА

Дисплазії тазостегнових суглобів, артрит, остеопороз
і інші захворювання кісток і суглобів можуть істотно
ускладнювати життя наших тварин, до того ж,
порушення опорно-рухового апарату стосуються не
тільки собак великих порід, все частіше ці проблеми
виникають у собак середніх і дрібних порід, а
також у кішок. Ефективна комбінація речовин
у складі добавок Канвіт, сприяє відновленню
хрящів, поліпшенню рухливості суглобів, а також
зменшенню болю при русі, тим самим покращуючи
якість життя наших чотирилапих друзів.

Розлади шлунку, блювота, диспепсії - це часті
проблеми, які виникають у тварин. Як правило,
діагностика і лікування цих захворювань - це
складний і тривалий процес. Застосування
добавок Канвіт мінімізує негативні наслідки,
що виникають через проблеми з шлунковокишковим трактом, сприяє поліпшенню травлення
і загального стану організму. Важливо пам’ятати,
що здорове травлення і повноцінне надходження
поживних речовин з їжею є основою правильного
функціонування всього організму.

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА

НАДМІРНА ВАГА

Захворювання серцево-судинної системи (вади,
дефекти, аритмії, міопатії серця і т.д.) - це поширена
проблема серед собак і кішок. Тому, забезпечення
здорового функціонування серцево-судинної
системи та профілактика виникнення захворювань
судин і серця наших вихованців повинно бути одним
з найбільш пріоритетних завдань. Кормові добавки
Канвіт містять такі речовини як: поліненасичені
жирні кислоти омега-3, лецитин, карнітин, вони
позитивно впливають на функцію серцево-судинної
системи. Регулярне застосування цих речовин
сприяє здоров’ю та довголіттю Вашого вихованця.

Ожиріння є найбільш поширеною хворобою
цивілізації, яка впливає не тільки на людей, а
й на тварин. Ожиріння провокує виникнення
цілого ряду захворювань, таких як діабет,
захворювання серцево-судинної системи,
проблем із суглобами. Для ефективної боротьби
із зайвою вагою необхідно відкоригувати раціон
Вашого вихованця, правильно збалансувати
раціон за вітамінами та мінералами допоможуть
добавки Канвіт, але саме по собі зрозуміло, що
для досягнення бажаного результату необхідні
регулярні фізичні вправи.

НЕРВОВА СИСТЕМА

СТРЕС

Життєздатність і виживання організму багато в
чому залежить від стану нервової системи. Дуже
часто нервові розлади виникають через брак
поживних речовин, що надходять в організм разом
з кормом. Добавки Канвіт містять всі необхідні
поживні речовини в правильних пропорціях для
забезпечення здоров’я і функціонування нервової
системи.

Стрес є причинним фактором ряду серйозних
захворювань. Запобігання та мінімізація стресових
ситуацій значно покращує якість життя наших
вихованців.
Важливо пам’ятати, що препарати для зниження
дії стресу лише допомагають мінімізувати його
наслідки та пом’якшити їх негативний вплив
на організм, а найбільш важливим являється
виявлення та усунення причин стресу.

НИРКИ І СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА

ЗУБИ

Інфекції бактеріальної та вірусної етіології, камені
в нирках і сечовивідних шляхах - це захворювання
сечовивідної системи, на які страждають багато
тварин, особливо тварини літнього віку та
кастровані. Здорове харчування і застосування
вітамінно-мінеральних добавок сприяють
зменшенню або повному усуненню проблем,
пов’язаних із захворюваннями нирок і сечовивідних
шляхів. Компоненти в складі добавок Канвіт
ефективно профілактують виникнення оксалатних і
струвітних каменів.

Зуби у собак та кішок являються незамінним
інструментом, яким вони користуються на протязі
усього життя. До того ж, захворювання зубів та
ротової порожнини можуть бути причинним
фактором інших захворювань. Застосування
вітамінно-мінеральних добавок Канвіт забезпечує
щоденний догляд за зубами, сприяє видаленню
нальоту та запобігає формуванню зубного каменю.

ЗДОРОВИЙ РІСТ І РОЗВИТОК
Для цуценят і молодих собак

Комплекс вітамінів, органічно зв’язаних в
хелатній формі, назамінних амінокислот та
жирних кислот Омега-3 і Омега-6. Мананолігосахариди та пробіотики підтримують
здоров’я кишкової мікрофлори і зміцнюють
імунну систему. Підвищує опірність до інфекцій, зміцнює здоров’я та покращує зовнішній вигляд шкіри та шерсті, підтримуючи
Ваше цуценя у відмінній кондиції.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на
5 кг маси тіла

HEALTHY PETS
ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
для собак

ЗАСТОСУВАННЯ: таблетки дають безпосередньо з руки, або в подрібненому вигляді з кормом; не перевищуйте рекомендовані дози.
АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД в 1 кг: Вітамін А 300 000
МО, вітамін D3 10 000 МО, вітамін Е (альфа-токо-

•

пробіотики забезпечують здоров’я
шлунково-кишкового тракту, покращують травлення

•

вітаміни та мікроелементи в органічній
хелатовій формі сприяють правильному розвитку

ферол) 6 000 мг, вітамін К 50 мг, вітамін В1 300
мг, вітамін В2 300 мг, вітамін В6 200 мг, вітамін
В12 5 мг, вітамін С 3 500 мг, біотин 250 мг, ніацинамід 1500 мг, кальцію пантотенат 1 000 мг,
фолієва кислота 25 мг, заліза хелат 750 мг, міді
хелат 150 мг, цинку хелат 700 мг, марганцю
хелат 250 мг, селену хелат 1.8 мг, пробіотичні
культури Enterococcus faecium (NCIMB 10415)
8x1013 КУО/ кг, антиоксиданти, суха лактоза, глюкоза, пшеничний крохмаль, сухі дріжджі, клітинні стінки культури Saccharomyces cerevisiae 8%,
дигідроортофосфат кальцію, знежирене сухе
молоко, жир лосося, соняшникова олія, хлорид
натрію.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл), 230 г
(230 табл)
Артикул: can50720 - 100 г, can50721 - 230 г
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MULTI

ЗДОРОВИЙ РІСТ І РОЗВИТОК
Для дорослих собак

Повний комплекс жиро- і водорозчинних вітамінів в оптимальній кількості і співвідношенні. Щоденне застосування Канвіт Мульті забезпечує здорове життя і довголіття.
Містить загальнозміцнюючий збалансований комплекс із 13-ти незамінних вітамінів
що сприяють зміцненню імунітету, функції
мозку і серцево-судинної системи, добавка
необхідна для регенерації організму при
фізичних навантаженнях, стрессі, вагітності
і лактації.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на
5 кг маси тіла тварини.
Застосування: таблетки дають безпосередньо з
руки, або в подрібненому вигляді з кормом. Мінімальний курс застосування 30 днів.

10

SENIOR
УПОВІЛЬНЕННЯ СТАРІННЯ

Для собак віком від 7 років

•

13 незамінних вітамінів для здорового
життя

•

з вітаміном С та колагеном для здорових суглобів

•

лецитин для покращення мозкової діяльності

•

мікроелементи в органічній хелатовій
формі й омега-3,6 для підтримки серцевої діяльності

Не перевищуйте рекомендовані дози.
Аналітичний склад в 1 кг: Вітамін А 500 000 МО,
вітамін D3 10 000 МО, вітамін Е (альфа-токоферол) 3 500 мг, вітамін К 50 мг, вітамін В1 300 мг,
вітамін В2 300 мг, вітамін В6 200 мг, вітамін В12
5 мг, вітамін С 3000 мг, біотин 250 мг, ніацинамід
1500 мг, кальцію пантотенат 1000 мг, фолієва
кислота 25 мг, інозитол 80 г, лецитин 50 г, антиоксиданти, суха лактоза, глюкоза, карбонат
кальцію, пшеничний крохмаль, сухі дріжджі,
знежирене сухе молоко.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл), 500 г
(500 табл)
Артикул: can50718 - 100 г, can50719 - 500 г

Канвіт Сеньйор містить комплекс вітамінів,
мікроелементів в органічній хелатовій формі, незамінних амінокислот та поліненасичених жирних кислот Омега-3,6. Ефективно
уповільнює ознаки старіння, підтримує імунну систему, забезпечує відмінну кондицію,
та допомагає підтримувати м’язеву масу. Підвищений вміст антиоксидантів попереджує
старіння.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на
5 кг маси тіла.
Застосування: таблетки дають з руки, або в подрібненому вигляді з кормом. Мінімальний курс
застосування 45-60 днів.
Не перевищуйте рекомендовані дози.

Аналітичний склад в 1 кг: Вітамін А 200 000 МО,
вітамін D3 10 000 МО, вітамін Е (альфа-то-коферол) 5 000 мг, вітамін В1 200 мг, вітамін В2 200 мг,
вітамін В6 150 мг, вітамін В12 2 мг, вітамін С
8 000 мг, біотин 250 мг, ніацинамід 2 250 мг, кальцію пантотенат 1 000 мг, фолієва кислота 40 мг,
гідролізат колагену 20 г, заліза хелат 3 000 мг,
цинку хелат 1 250 мг, марганцю хелат 500 мг, міді
хелат 200 мг, селену хелат 2.5 мг, DL-метіонін 20 г,
L-лізин 20 г, антиоксиданти, суха лактоза, клітинні стінки культури Saccharomyces cerevisiae, сухі
дріжджі, жир лосося, соняшникова олія.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл), 500 г
(500 табл)
Артикул: can50726 - 100 г, can50728 - 500 г
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SPORT

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ПРИ НАВАНТАЖЕННЯХ
Для спортивних, робочих собак, вагітних та лактуючих сук,
реабілітації після перенесених захворювань

Канвіт Спорт забезпечує організм собак вітамінами та мікроелементами при підвищених
фізичних навантаженнях. Казеїн, усі замінні
та незамінні амінокислоти та Омега-3,6 жирні кислоти сприяють нормальному функціонуванню та швидкому відновленню м’язів,
суглобів і cухожилок.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на
10 кг маси тіла. При підвищених навантаженнях
доза може бути подвоєна.
Застосування: таблетки дають з руки, або в подрібненому вигляді з кормом. Мінімальний курс
застосування 45-60 днів.
Не перевищуйте рекомендовані дози.

NUTRIMIN

ЩОДЕННЕ ДОПОВНЕННЯ КОРМОВОГО РАЦІОНУ
Для балансування та щоденного доповнення кормового раціону собак

•

амінокислоти для швидкого відновлення м’язів

•

кальцій і фосфор у правильній кількості
і співвідношенні для міцного скелета

•

вітаміни і жирні кислоти омега-3,6 для
відновлення організму

•

есенціальні вітаміни і мікроелементи
для відмінної кондиції

•

з L-карнітином

Аналітичний склад: Вітамін А 200 000 МО, вітамін D3 10 000 МО, вітамін Е (альфа-токоферол)
5 000 мг, вітамін К 50 мг, вітамін В1 150 мг, вітамін
В2 240 мг, вітамін В6 200 мг, вітамін В12 2 мг, вітамін С 3 000 мг, біотин 100 мг, ніацинамід 850 мг,
кальцію пантотенат 480 мг, фолієва кислота
26 мг, холіну хлорид 19000 мг, залізо 2450 мг,
мідь 175 мг, цинк 1250 мг, марганець 500 мг, йод
25 мг, селен 2 мг, антиоксиданти, суха лактоза,
сухі дріжджі, казеїн, діоксид кремнію, жир лосося, соняшникова олія.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл), 230 г
(230 табл)
Артикул: can50737 - 100 г, can50738 - 230 г

Корм, приготований для собак в домашніх
умовах, потребує додаткового балансування вітамінів та мінералів. Канвіт Нутрімін
містить збалансований комплекс вітамінів,
мінералів, мікроелементів та L-карнітину, необхідних для повноцінного обміну речовин.
Регулярне додавання до незбалансованих
раціонів, підвищує загальний імунітет, сприяє
оптимальному росту, правильному розвитку
скелету, м’язів, сухожилок, зубів, шерсті та
профілактує виникнення гіповітамінозів.
Рекомендована добова доза:
Карликові породи

до 5 кг

5г

малі породи

5 - 15 кг

5 -15 г

середні та великі породи

15 - 35 кг

20–30 г

гігантські породи

понад 35 кг 40–50 г

Мірний стаканчик знаходиться всередині упаковки і містить близько 4 г продукту.
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Застосування: застосовують щоденно, рівномірно змішуючи з їжею. Мінімальний курс застосування 1 місяць.
Аналітичний склад в 1 кг: Вітамін А 150 000 МО,
вітамін D3 10 000 МО, вітамін Е (альфа-токоферол) 1 500 мг, вітамін К 15 мг, вітамін В1 50 мг,
вітамін В2 60 мг, вітамін В6 50 мг, вітамін В12
600 мкг, вітамін С 500 мг, біотин 1.5 мг, ніацинамід 400 мг, кальцію пантотенат 300 мг, фолієва
кислота 5 мг, холіну хлорид 15 000 мг, кальцій
170 г, фосфор 90 г, натрій 8 г, залізо 800 мг, цинк
800 мг, мідь 160 мг, марганець 600 мг, йод 8 мг,
селен 1.8 мг, L-карнітин 2600 мг, антиоксиданти, кукурудзяне борошно, дигідроортофосфат
кальцію, сухі дріжджі, хлорид натрію, дигідрофосфат натрію.
Доступно в упаковці: 230 г, 1000 г (порошок)
Артикул: can50735 - 230 г, can50736 - 1000 г
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BIOTIN

до
25 кг

ЗДОРОВА ШКІРА І БЛИСКУЧА ШЕРСТЬ

BIOTIN

Рекомендована добова доза: 1 таблетка на
5 кг маси тіла тварини
Застосування: Таблетки дають з руки, або в подрібненому вигляді з кормом. Мінімальний курс
застосування 3 тижні.
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понад
25 кг

ЗДОРОВА ШКІРА І БЛИСКУЧА ШЕРСТЬ

Для ідеальної шерсті у собак усіх окрасів (масою тіла до 25 кг)

Комплекс проактивних речовин: біотин,
цинк, вітаміни групи В і метіонін, позитивно
впливає на линьку і підтримує гарний стан
шкіри, блиск і якість шерсті, зміцнює кігті.
Використання в період линьки рекомендовано для прискорення заміни шерсті.

MAXI

Для ідеальної шерсті у собак усіх
окрасів (масою тіла понад 25 кг)

•

швидке відновлення шерсті під час
линьки

•

швидке відновлення шерсті під час
линьки

•

живлення та живий блиск

•

живлення та живий блиск

•

підвищений вміст біотину - вітаміну
краси та хелату цинку

•

підвищений вміст біотину - вітаміну
краси та хелату цинку

Не перевищуйте рекомендовані дози.
Аналітичний склад в 1 кг: Вітамін В2 400 мг,
біотин 1500 мг, ніацинамід 3000 мг, кальцію пантотенат 1500 мг, цинку хелат 4000 мг, міді хелат
900 мг, DL-метіонін 20 г, антиоксиданти, суха
лактоза, глюкоза, пшеничний крохмаль, дріжджові культури, кальцію карбонат, знежирене
сухе молоко.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл), 230 г
(230 табл)
Артикул: can50713 - 100 г, can50714 - 230 г

Комплекс проактивних речовин: біотин,
цинк, вітаміни групи В і метіонін, позитивно
впливає на линьку і підтримує гарний стан
шкіри, блиск і якість шерсті, зміцнює кігті.
Використання в період линьки рекомендовано для прискорення заміни шерсті.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на
15 кг маси тіла тварини
Застосування: Таблетки дають з руки, або в подрібненому вигляді з кормом. Мінімальний курс
застосування 3 тижні.

Не перевищуйте рекомендовані дози.
Аналітичний склад в 1 кг: Вітамін В2 400 мг,
біотин 1500 мг, ніацинамід 3000 мг, кальцію пантотенат 1500 мг, цинку хелат 4000 мг, міді хелат
900 мг, DL-метіонін 20 г, антиоксиданти, суха
лактоза, глюкоза, пшеничний крохмаль, дріжджові культури, кальцію карбонат, знежирене
сухе молоко.
Доступно в упаковці: 230 г (76 табл), 500 г
(166 табл)
Артикул: can50715- 230 г, can50716 - 500 г
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CHONDRO

до
25 кг

РЕГЕНЕРАЦІЯ СУГЛОБІВ І ПОЛІПШЕННЯ РУХЛИВОСТІ

CHONDRO

•

Канвіт Хондро містить хондропротектори та
біологічно-активні речовини: хондроїтину
сульфат, глюкозаміну сульфат, колаген, вітамін С і мікроелементи в органічній хелатовій
формі. Зміцнює суглоби, підвищує їх механічну міцність, живить зв’язки та сухожилки,
сприяє поліпшенню рухливості.
Рекомендована добова доза: Профілактична
доза, молоді собаки в період росту - 1 таблетка/5 кг маси тіла. Для регенерації суглобів, для
робочих/спортивних та старіючих собак - 2-3
таблетки/5 кг маси тіла. Добову дозу розділити
на 2-3 прийоми.
Застосування: таблетки дають з руки, або в
подрібненому вигляді з кормом мінімум 8-10
тижнів; через 3 місяці курс рекомендовано повторити.
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25 кг

РЕГЕНЕРАЦІЯ СУГЛОБІВ І ПОЛІПШЕННЯ РУХЛИВОСТІ

Для собак масою тіла до 25 кг з ризиком або симптомами порушень рухової
функції, з проблемами опорно-рухового,
сухожильного апарату, при дисплазіях,
остеоартриті, після травм

•

MAXI
понад

Для собак масою тіла понад 25 кг, з
ризиком або симптомами порушень
рухової функції, з проблемами опорно-рухового, сухожильного апарату,
при дисплазіях, остеоартриті, після
травм, собакам похилого віку та з надлишковою вагою.

глюкозамін і хондроїтин для живлення
суглобів

•

вітамін С і колаген (желатин) для міцних
зв’язок та сухожилок

глюкозамін і хондроїтин для живлення
суглобів

•

вітамін С і колаген (желатин) для міцних
зв’язок та сухожилок

Не перевищуйте рекомендовані дози.
Аналітичний склад в 1 кг: Глюкозаміну сульфат
70 000 мг, хондроїтину сульфат 42 000 мг, колагену гідролізат 100 г, вітамін Е (альфа-токоферол)
3 500 мг, вітамін С 7 000 мг, біотин 100 мг, ніацинамід 1 500 мг, марганцю хелат 260 мг, селену
хелат 2 мг, магнію хелат 1700 мг, магній 1500 мг,
антиоксиданти, суха лактоза, сухі дріжджі, пшеничний крохмаль, дигідроортофосфат кальцію,
борошно з м’яса птиці.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл), 230 г
(230 табл)
Артикул: can50729 - 100 г, can50730 - 230 г

Канвіт Хондро Максі містить хондропротектори та біологічно-активні речовини: хондроїтину сульфат, глюкозаміну сульфат, колаген,
вітамін С і мікроелементи в органічній хелатовій формі. Зміцнює суглоби, підвищує їх механічну міцність, живить зв’язки та сухожилки,
сприяє поліпшенню рухливості.
Рекомендована добова доза: Профілактична
доза: молоді собаки в період росту 0.5 таблетки
на 10 кг маси тіла; для регенерації суглобів: робочим/спортивних та старіючим собакам 1-1.5
таблетки/10 кг маси тіла. Добову дозу розділити
на 2-3 прийоми.
Застосування: таблетки дають з руки, або в
подрібненому вигляді з кормом мінімум 8-10
тижнів; через 3 місяці курс рекомендовано повторити.

Не перевищуйте рекомендовані дози.
Аналітичний склад в 1 кг: Глюкозаміну сульфат
70 000мг, хондроїтину сульфат 42 000 мг, колагену гідролізат 100 г, вітамін Е (альфа-токоферол)
3 500 мг, вітамін С 7 000 мг, біотин 100 мг, ніацинамід 1 500 мг, марганцю хелат 260 мг, магній
1500 мг, селену хелат 2 мг, магнію хелат 1700 мг,
антиоксиданти, суха лактоза, сухі дріжджі, пшеничний крохмаль, дигідроортофосфат кальцію,
борошно з м’яса птиці.
Доступно в упаковці: 230 г (76 табл), 500 г
(166 табл), 1000 г (333 табл)
Артикул: can50744 - 230 г, can50731 - 500 г,
can50732 - 1000 г
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CHONDRO

SUPER
понад
25 кг

КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД ЗА ОПОРНО-РУХОВИМ АПАРАТОМ

BIOCAL PLUS
МІНЕРАЛИ І КОЛАГЕН ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ РУХЛИВОСТІ

Застосувується при дефіциті мінеральних речовин (в період росту,
зміни зубів, старіючим собакам),
після переломів для формування
кісткової тканини.

Для собак масою тіла понад 25 кг: для регенерації суглобів, поліпшення рухливості, зменшення болі при порушеннях рухової активності. Рекомендовано при дисплазії тазостегнових суглобів, остеоартрозі, собакам великих порід в період росту, в період високого
навантаження на опорно-руховий апарат, літнім собакам.

Канвіт Хондро Супер - це унікальна комбінація речовин, що сприяє регенерації суглобів
та відновленню опорно-рухового апарату.
Зміцнює хрящі, підвищує механічну міцність суглобів, зміцнює зв’язки і сухожилки,
сприяє поліпшенню рухливості.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на
20 кг маси тіла тварини.
Застосування: таблетки дають з руки, або в
подрібненому вигляді з кормом мінімум 10-12
тижнів; 1-3 рази на рік курс рекомендовано
повторювати.
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•

гіалуронова кислота для сполучної тканини та покращення еластичності хрящів

•

МСМ (органічна сполука сірки) для зміцнення зв’язок і сухожилок, сприяє регенерації, зменшує біль

•

глюкозамін та хондроїтин для живлення
суглобів

•

вітамін С завдяки протизапальним і антиоксидантним властивостям, забезпечує краще засвоєння активних речовин.

Не перевищуйте рекомендовані дози.
Аналітичний склад в 1 кг корму: Глюкозаміну сульфат 167 000 мг, хондроїтину сульфат 68 000 мг, метилсульфонілметан (МСМ)
50 000 мг, гіалуронова кислота 5 000 мг, вітамін
с 5 000 мг, суха лактоза, целюлоза, кальцію стеарат, пшеничний крохмаль.
Доступно в упаковці: 230 г (76 табл), 500 г
(166 табл)

Канвіт Біокаль Плюс містить кальцій, натрій,
фосфор і колаген. Ці речовини необхідні для
здорового розвитку кісток, сухожилок та суглобів у період росту, покращують рухливість
старіючих собак. Кальцій необхідний для правильної функції м’язів, також позитивно впливає на стан здоров’я зубів.
Рекомендована добова доза:
на 5 кг маси тіла собаки
Профілактична доза
1 - 2 табл
При дефіциті мінеральних речовин 4 - 6 табл
Не перевищуйте рекомендовані дози.

•

кальцій в органічній хелатовій формі

•

колаген (желатин) для здоров’я суглобів та сухожилок

Інструкція із застосування: таблетки дають з
руки, або в подрібненому вигляді з кормом.
Аналітичний склад в 1 кг: Кальцій 87 г, фосфор
30 г, натрій 14 г, колагену гідролізат 100 г, цитрат
кальцію 50 г, антиоксиданти, суха лактоза, карбонат кальцію, сухі дріжджі, дигідроортофосфат
кальцію, целюлоза, пшеничний крохмаль, дигідрофосфат натрію.
Доступно в упаковці: 230 г (230 табл), 500 г
(500 табл), 1000 г (1000 табл)
Артикул: can50723 - 230 г, can50724 - 500 г,
can50725 - 1000 г

Артикул: can50819 - 230 г, can50818 - 500 г

19

IMMUNO

ЗМІЦНЕННЯ ПРИРОДНОГО ІМУНІТЕТУ
Застосовується для підвищення опірних сил організму, зміцнення імунітету,
подолання стресу

Унікальний комплекс грибів Saccharomyces
cerevisiae, як основне джерело β-глюканів,
зміцнює імунну систему і підвищує захист
організму. Вітаміни та мікроелементи в органічній хелатовій формі підвищують імунітет
слизових оболонок, що створює природний
бар’єр для захисту організму.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на 5
кг маси тіла.
Застосування: таблетки дають з руки, або в подрібненому вигляді з кормом. Не перевищуйте
рекомендовані дози. Мінімальний курс застосування 3 тижні.
Аналітичний склад в 1кг: Вітамін А 200 000 МО,
вітамін Е (альфа-токоферол) 3 000 мг, вітамін В1

•

клітинні стінки грибів Saccharomyces
cerevisiae (фібосел) як джерело β-глюканів

•

вітаміни A, B +цинк і селен для підтримки імунітету

•

мананолігосахариди

160 мг, вітамін В2 240 мг, вітамін В6 200 мг, вітамін В12 2 мг, біотин 100 мг, ніацинамід 850 мг,
кальцію пантотенат 480 мг, фолієва кислота
30 мг, холіну хлорид 19000 мг, залізо 400 мг,
цинк 2500 мг, цинку хелат 1250 мг, селену хелат
0.46 мг, клітинні стінки грибів Saccharomyces
cerevisiae (джерело β-1,3/1,6 β-глюканів) 25 г,
мананолігосахариди 0,15 г, антиоксиданти,
суха лактоза, кальцію карбонат, пшеничний
крохмаль, сухі дріжджі, борошно з м’яса птиці,
риб’ячий жир.
Протипоказань немає. Можливе тривале застосування добавки.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл)
Артикул: can50733 - 100 г
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Fish oil
IMMUNO

Канвіт Фіш Оіл – це чистий жир з морського вугра,
що містить високу кількість есенціальних поліненасичених Омега-3 жирних кислот ДГК, ЕПК і АЛК,
які позитивно впливають на якість шкіри та шерсті
(при сухості, тьмяності, випадінні) та регенерацію
сухої та пошкодженої шкіри.

Aminosol
MULTI
IMMUNO

Аміносол - комплекс гідрофільних вітамінів, амінокислот і солей у рідкій формі, що має сукупні
фармакологічні властивості окремих компонентів, які сприяють нормалізації обміну речовин в
організмі, відновленню організму після хвороб чи
операцій. Показаний при фізичних навантаженнях, в період росту, стресах любого виду, зниженому апетиті, після активності чи виснаження, при
інтенсивній терапії, інфекційних та неінфекційних
захворюваннях. У його склад включені практично
усі відомі незамінні амінокислоти. Є ідеальним
захисником організму від згубних впливів навколишнього середовища.

Канвіт Фіш Оіл сприяє загальному підвищенню
еластичності шкіри та покращує якість шерсті у собак, сприяє правильному функціонуванню серцево-судинної та нервової систем, здоров’ю суглобів
і сітківки ока.
Канвіт Фіш Оіл підтримує процеси росту та метаболізм, мінімізує проблеми з репродуктивною системою, впливає на здоровий розвиток плода, а також являється високоякісним джерелом енергії для
тварин з підвищеним фізичним навантаженням.

Гарантований аналіз: вітамін В1 0,5 мг, вітамін
В2 0,5 мг, вітамін В6 0,5 мг, пантотенат кальцію
1 мг, бiотин 3 мг, амід нікотинової кислоти 2 мг,
холіну хлорид 20 мг, лізин 8 мг, метіонін 3 мг, хлорид натрію 18 мг, хлорид магнію 0,17 мг, триптофан 1,5 мг, цистін 1 мг, лейцин 8 мг, ізолейцин 6 мг,
аргінін 3,5 мг, валін 6,8 мг, треонін 4,2 мг, фенілаланін 3,4 мг, глюкоза 300 мг.

Склад в 1 л: жир морського вугра 100% (26% Омега-3 жирні кислоти)
Гарантований аналіз: Жир 100 %, Лінолева кислота 1.3 %, Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) 7.6 %,
Докозагексаєнова кислота (ДГК) 6.8 %, Альфа-лінолева кислота (АЛК) 1.4 %, Каротиноїди 30 мг/кг

Вага

Добова доза
на 1 голову

Коням (400-500 кг ж.в.)

50-60 мл

Інструкція по застосуванню:
Аміносол дають тварині перорально після розведення в питній воді чи молоці в співвідношенні 1:1 за 1 годину до чи через 1 годину після їжі.
Застосовують протягом 5-15 днів. Застосування
можна повторювати багаторазово з інтервалом
у 10 днів. Для відновлення організму після хвороби; при спортивних навантаженнях до і після
змагань; при транспортуванні, тощо, дозування
необхідно збільшити в два рази протягом 3 днів.
Не має побічних дій, не має протипоказань, зручний у застосуванні. Розведений розчин слід захищати від прямого сонячного світла та застосувати
якнайшвидше.

Собакам (10 кг ж.в.)
Котам (3-4 кг ж.в.)

2-3 мл
0,5-1 мл

Без побічної дії. Протипоказань немає.
Для всіх видів тварин.

Хутровим звірям (1-2 кг ж.в.)

1 мл

Застосування:
Канвіт Фіш Оіл необхідно змішувати з кормом відповідно до рекомендованого дозування. Для оптимального ефекту рекомендується тривале застосування добавки.

ДОЗУВАННЯ
Вага
собаки

Артикул: can57277 - 250 мл

Добова
доза

10 кг

5 мл

20 – 40 кг

10 мл

40 – 60 кг

15 мл

B. A.R.F

ДОЗУВАННЯ

Артикул: b57099 - 30 мл, b57100 - 250 мл,
b57101 - 1000 мл
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Курс прийому 5-15 днів. Прийом можна повторювати з інтервалом 10 днів.
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ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ

MULTI

МІЦНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ВІДМІННА ФІЗИЧНА ФОРМА

для котів

Мультивітамінні таблетки
для дорослих котів

Повний комплекс жиро- і водорозчинних вітамінів в оптимальній кількості і співвідношенні. Щоденне застосування Канвіт Мульті забезпечує здорове життя і довголіття.
Містить загальнозміцнюючий збалансований комплекс із 13-ти незамінних вітамінів
що сприяють зміцненню імунітету, функції
мозку і серцево-судинної системи, добавка
необхідна для регенерації організму при
фізичних навантаженнях, стрессі, вагітності
і лактації.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на
2 кг маси тіла.
Застосування: таблетки дають безпосередньо
з руки, або в подрібненому вигляді з кормом; не
перевищуйте рекомендовані дози.

•

комплекс незамінних вітамінів для
здорового життя

•

таурин для гостроти зору

Мінімальний курс застосування 30 днів.
Аналітичний склад в 1 кг:
Вітамін А 1 000 000 МО, вітамін D3 10 000 МО,
вітамін Е (альфа-токоферол) 6 000 мг, вітамін К
100 мг, вітамін В1 300 мг, вітамін В2 300 мг, вітамін В6 200 мг, вітамін В12 5 мг, вітамін С 3 000 мг,
біотин 250 мг, ніацинамід 1000 мг, кальцію пантотенат 1000 мг, фолієва кислота 25 мг, таурин
10 000 мг, антиоксиданти, карбонат кальцію,
глюкоза, пшеничний крохмаль, знежирене сухе
молоко, суха лактоза, суха сироватка, сухі дріжджі.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл)
Артикул: can50742 - 100 г
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NUTRIMIN

ЩОДЕННЕ ДОПОВНЕННЯ КОРМОВОГО РАЦІОНУ
Для балансування та щоденного доповнення кормового раціону котів

Корм для котів, приготований в домашніх
умовах, потребує додаткового балансування вітамінів та мінералів. Канвіт Нутрімін
містить збалансований комплекс вітамінів,
мінералів, мікроелементів та L-карнітину,
необхідних для повноцінного обміну речовин.
Регулярне додавання до незбалансованих раціонів, підвищує загальний імунітет,
сприяє оптимальному росту, правильному
розвитку скелету, м’язів, сухожилок, зубів,
шерсті та профілактує виникнення гіповітамінозів.
Рекомендована добова доза:
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Вага кішки

2 кг

4 кг

6 кг

8 кг

Грам на добу

3,3 г

6,7 г

10 г

13,3 г

Кількість мірних стаканів 0,8
1,7
2,5
3,3
Мірний стаканчик знаходиться всередині упаковки і містить
близько 4 г продукту.

BIOTIN

ЗДОРОВА ШКІРА І БЛИСКУЧА ШЕРСТЬ
Для ідеальної шерсті у котів всіх окрасів

•

таурин для гостроти зору

•

•

есенціальні вітаміни і мікроелементи
для відмінної кондиції

швидке відновлення шерсті під час
линьки

•

живлення та живий блиск

•

підвищує загальний імунітет

•

здоровий розвиток і правильна
пігментація шкіри та шерсті

•

підвищений вміст біотину - вітаміну
краси та хелату цинку

Застосування: щоденно, рівномірно змішуючи
з їжею. Мінімальний курс застосування 30 днів.
Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Аналітичний склад в 1 кг: Хлорид натрію
0,5%, Вітамін А 300 000 МО, вітамін D3 10 000
МО, вітамін Е (альфа-токоферол) 2 000 мг, вітамін К 15 мг, вітамін В1 100 мг, вітамін В2 80 мг,
вітамін В6 50 мг, вітамін В12 600 мкг, вітамін С
500 мг, біотин 2 мг, ніацинамід 600 мг, кальцію
пантотенат 300 мг, фолієва кислота 5 мг, холіну
хлорид 20 г, таурин 20 г, кальцій 117 г, фосфор
90 г, натрій 5 г, залізо 800 мг, цинк 800 мг, мідь
160 мг, марганець 600 мг, йод 8 мг, селен 1.8 мг,
антиоксиданти, кукурудзяне борошно, дигідроортофосфат кальцію, дигідрофосфат кальцію,
декстроза, хлорид натрію, сухі дріжджі.
Доступно в упаковці: 150 г (порошок )
Артикул: can50740 - 150 г

Комплекс проактивних речовин: біотин,
цинк, вітаміни групи В і метіонін, позитивно впливає на линьку і підтримує відмінний
стан шкіри, блиск шерсті, зміцнює кігті. Використання в період линьки рекомендовано
для прискорення заміни шерсті.
Рекомендована добова доза: 1 таблетка на
3 кг маси тіла тварини
Застосування: таблетки слід застосовувати щонайменше 3 тижні. Таблетки дають з руки, або в

подрібненому вигляді з кормом.
Аналітичний склад в 1 кг: Вітамін В2 240 мг, біотин 1000 мг, ніацинамід 3000 мг, кальцію пантотенат 1000 мг, цинку хелат 2300 мг, DL-метіонін
6 г, антиоксиданти, кальцію карбонат, суха лактоза, глюкоза, пшеничний крохмаль.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл)
Артикул: can50741 - 100 г

Біотин (вітамін Н) називають «вітаміном краси». Цей вітамін містить сірку, яка дуже важлива для здоров’я шерсті, кігтів і шкіри, нормалізує діяльність сальних залоз і впливає на вміст жиру в шкірі.
При нестачі біотину може спостерігатися сухість шкірного покриву, його знебарвлення, тьмяність,
може розвинутися себорея - лущення шкіри.
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CHONDRO
РЕГЕНЕРАЦІЯ СУГЛОБІВ І ПОЛІПШЕННЯ РУХЛИВОСТІ
Для кішок з ризиком або симптомами
порушень рухової функції, з проблемами опорно-рухового чи сухожильного апарату, при дисплазіях, остеоартриті, після травм

Канвіт Хондро для котів містить хондропротектори та біологічно-активні речовини:
хондроїтину сульфат, глюкозаміну сульфат,
колаген, вітамін С і мікроелементи в органічній хелатовій формі. Зміцнює суглоби, підвищує їх механічну міцність, живить зв’язки та
сухожилки, сприяє поліпшенню рухливості.
Рекомендована добова доза:
- профілактична доза, молоді кошенята в період
росту - 1 таблетка/3 кг маси тіла;
- для інтенсивної регенерації суглобів, для старіючих тварин - 2 таблетки/3 кг маси тіла.
Застосування: таблетки дають з руки, або в
подрібненому вигляді з кормом мінімум 8-10
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•

глюкозамін і хондроїтин для живлення
хрящів

•

МСМ для здоров’я суглобів та зменшення болю

•

хондропротекторна, анальгетична,
протизапальна дія

тижнів; через 3 місяці курс рекомендовано повторити.
Не перевищуйте рекомендовані дози.
Аналітичний склад в 1 кг: Глюкозаміну сульфат 180 000 мг, метилсульфонілметан (МСМ)
160 000 мг, хондроїтину сульфат 130 000 мг, колагену гідролізат 50 г, вітамін С 6 400 мг, марганцю хелат 300 мг, марганець (марганець оксид)
2 400 мг, антиоксиданти, суха лактоза, пшеничний крохмаль, борошно з м’яса птиці.
Доступно в упаковці: 100 г (100 табл)
Артикул: can50743 - 100 г

Кормова добавка для коней з хондроїтином, глюкозаміном,
гідролізатом колагену (желатин) і гіалуронатом натрію.
Рекомендується для коней з гострими, хронічними або дегенеративними процесами в суглобах, зв’язках, сухожиллях.
Нутрі Хорсе Хондро являє собою спеціальну кормову добавку для росту і регенерації сполучних тканин, оздоровлення
суглобів і їх оболонок, сухожиль, зв’язок. Головними діючими
речовинами є хондроїтину сульфат, глюкозаміну сульфат, гідролізат желатину, гіалуронат натрію. Ці речовини легко всмоктуються і проникають в тканини суглоба в період росту або
відновлення. Вони підвищують гідратацію суглобів, їх еластичність і механічну опірність. Глюкозаміну сульфат має протизапальну дію, сприяє загоєнню пошкоджених тканин.
Склад: глюкозаміну сульфат 17 %, суха лактоза, хондроїтину
сульфат 10 %, пшеничний крохмаль, сухі дріжджі, гідролізат
колагену 7 %, кальцій гідроген фосфат, фосфор 1.6 %, оксид
магнію, гіалуронат натрію 0.2 %, DL - метіонін 4 %.
Вітаміни:
Вітамін E (в якості альфа - токоферолу)
Амід нікотинової кислоти
Біотин
Вітамін С

18 000 мг/кг
4 000 мг/кг
70 мг/кг
25 000 мг/кг

Мікроелементи:
Хелатова сполука марганцю
Хелатова сполука міді
Хелатова сполука цинку
Селеніт натрію Na2SeO3 (в якості Se)

З ароматом меляси і яблук,
природним антиоксидантом
Артикул: can51141 1 кг (приблизно 330 таб)

2 500 мг/кг
650 мг/кг
2 000 мг/кг
16 мг/кг

Застосування: Мінімальний курс застосування 8 - 10 тижнів,
після 3 - 6 місяців рекомендується курс повторити.
Добову дозу розділити на 2-3 прийоми.

Інструкція із застосування:
Добова доза

На 100 кг маси тіла

Для коней масою тіла 600 кг

Лошата та молоді коні

1 табл.

6 табл.

Коні зі спортивним навантаженням 1-2 табл.
Літні коні

30

2 табл.

6-12 табл.
12 табл.

Ексклюзивний дистриб’ютор
продукції Канвіт (Чехія) в Україні ПП Біомир
м. Київ, тел. (044) 259-07-79, 257-18-80

HEALTHY PETS

e-mail: info@canvit.com.ua
www.canvit.com.ua

