HEALTH CARE SNACKS

НАПІВВОЛОГІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ
ДЛЯ СОБАК ТА КОТІВ
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БЕЗ ЗЕРНА
з качкою

Hairball
Control
MULTI
КАНВІТ ХЕІРБОЛЛ КОНТРОЛ. Напіввологі
функціональні ласощі для котів

БЕЗ ЗЕРНА
з лососем

Skin&Coat
MULTI
КАНВІТ СКІН ЕНД КОАТ. Напіввологі
функціональні ласощі для котів

НАПІВВОЛОГІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ КОТІВ, З
КАЧКОЮ І НАТУРАЛЬНОЮ КЛІТКОВИНОЮ ДЛЯ ЛЕГКОГО ВИВЕДЕННЯ
ШЕРСТІ.

НАПІВВОЛОГІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ З ЛОСОСЕМ ДЛЯ ДОРОСЛИХ КОТІВ. ДЛЯ ЗДОРОВОЇ ШКІРИ, МІЦНИХ КІГТІВ ТА ГУСТОЇ
БЛИСКУЧОЇ ШЕРСТІ.

Показання: для попередження формування комків шерсті. Для
профілактики блювання шерстю та закупорки шерстю травного
каналу.

Показання: для краси, здоров’я та блиску шерсті, особливо
для котів шоу класу. Ласощі забезпечують здоровий ріст шерсті
в період линьки та сприяють формуванню міцного кератинового шару кігтів. В якості допоміжної терапії при лікуваннях
хвороб шкіри, шерсті та кігтів.

Склад: картопля, качка (15%), рідкий крохмаль, жир оселедця
(5%), висушені яблука (2%), буряк (1%), гідролізована куряча
печінка, колаген, псиліум (10 г/кг).

Склад: картопля, лосось (15%), рідкий крохмаль, жир з осе-

ледця (6%), гідролізована куряча печінка, колаген, висушена
календула (5 г/кг).

Гарантований аналіз: протеїн 15,0 %, жир 6,0 %, вологість

17,0 %, зола 4,5 %, клітковина 4,0 %.

10 шматочків для кішки вагою 3 кг містять: висушені яблука 120 мг, висушений буряк 60 мг, псиліум
40 мг, риб’ячий жир 150 мг.

10 шматочків для кішки вагою 3 кг містять: вітаміни: біотин 5 мкг, вітамін B3 (ніацинамід) 120 мкг,

Інструкція з застосування: ласощі дають прямо з руки або додають у корм.
Рекомендована
денна норма:

Вага кота (кг)
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Доступно в упаковці: 100 г (280 шматочків в одній упаковці, приблизно на 30 днів застосування для кота
вагою 3 кг).

вітамін B5 16 мкг, Мікроелементи та амінокислоти: цинк 700 мкг, таурин 6 000 мкг, Омега-3 : (ЕПК, ДГК) 150 мг,
календула: 18 мг.
Інструкція з застосування: ласощі дають прямо з руки або додають у корм.

Рекомендована
денна норма:
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Доступно в упаковці: 100 г (280 шматочків в одній упаковці, приблизно на 30 днів застосування для кота

Артикул: can514083

Натуральна
клітковина, що
полегшуе виведення
комків шерсті з
травного каналу

Гарантований аналіз: протеїн 17,0 %, жир 7,0 %, вологість 17,0 %, зола 5,0 %, клітковина 2,2 %.

вагою 3 кг).

ПСИЛІУМ
(ЛУЗГА НАСІННЯ
ПОДОРОЖНИКУ),
БУРЯК, ЯБЛУКА,
ЖИР З ОСЕЛЕДЦЯ
(ДЖЕРЕЛО ОМЕГА-3)

Артикул: can514076
Ессенціальні
субстанції та вітаміни
для підтримки
регенерації шкіри і
здоров’я шерсті

ЖИР З ОСЕЛЕДЦЯ
(БАГАТЕ ДЖЕРЕЛО
ОМЕГА-3),
КАЛЕНДУЛА,
ОРГАНІЧНИЙ ЦИНК,
ТАУРИН, НІАЦИНАМІД,
КАЛЬЦІЮ
ПАНТОТЕНАТ, БІОТИН

БЕЗ ЗЕРНА
з куркою

Urinary
MULTI

КАНВІТ УРІНАРИ. Напіввологі
функціональні ласощі для котів

БЕЗ ЗЕРНА
з ягням

Immunity
IMMUNO
КАНВІТ ІММУНІТИ. Напіввологі
функціональні ласощі для собак

НАПІВВОЛОГІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ З ЯГНЯМ, ЩО МІСТЯТЬ ПРЕБІОТИКИ, БЕТА-ГЛЮКАНИ, ОМЕГА-3 НЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ,
СПІРУЛІНУ ТА ШИПШИНУ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ІМУНІТЕТУ ДОРОСЛИХ
СОБАК.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА НЕЙМОВІРНО СМАЧНІ ЛАСОЩІ З КУРКОЮ,
ВИСУШЕНОЮ ЖУРАВЛИНОЮ (ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ
ТА ЗАКИСЛЕННЯ СЕЧІ), ЛИСТЯМ КРОПИВИ (АНТИОКСИДАНТ) ТА
БЕРЕЗИ СРІБЛЯСТОЇ (ДІУРЕТИК), ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИМИ
ЖИРНИМИ КИСЛОТАМИ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У КОТІВ.

Показання: для зміцнення імунітету в період захворювання та

реконвалесценції, для стимулювання продукції антитіл та активації
імунної системи в період вакцинації, для прискорення одужання
та загоєння ран після операцій та травм, для собак в періоди
підвищеного навантаження (тренування, спорт, період зростання,
пологи і лактація і т.д.)

Показання: для попередження інфікування сечовивідних

шляхів. В якості додаткової терапії при лікуванні інфекції нижніх
сечовивідних шляхів у котів.

Склад: картопля, курка (15%), рідкий крохмаль, жир з оселедця

(5%), гідролізована куряча печінка, колаген, листя кропиви
(10 г/кг), листя журавлини (8 г/кг), листя берези сріблястої (5 г/кг).

10 шматочків для кота вагою 3 кг містять: висушені фітокомпоненти: журавлина 35 мг, кропива 40 мг,
листя берези сріблястої 20 мг, Омега-3 жирні кислоти: (ЕПК, ДГК) 150 мг

Гарантований аналіз: протеїн 16,0 %, жир 7,0 %, вологість 17,0 %, зола 4,0 %, клітковина 2,8 %.
Інструкція з застосування: ласощі дають прямо з руки або додають у корм.
Рекомендована
денна норма:
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Доступно в упаковці: 100 г (280 шматочків в одній упаковці, приблизно на 30 днів застосування для кота
вагою 3 кг).
Артикул: can514090

Збагачений
комплексом
фітокомпонентів для
підтримки здоров’я
сечовивідних шляхів

КРОПИВА (АНТИОКСИДАНТ),
ЖУРАВЛИНА (ПРОТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ), БЕРЕЗА
СРІБЛЯСТА (НАТУРАЛЬНИЙ ДІУРЕТИК),
ОМЕГА-3 ЖИРНІ
КИСЛОТИ

Склад: картопля, ягня (15%), рідкий крохмаль, жир оселедця

(5%), гідролізована куряча печінка, колаген, пивні дріжджі (джерело мананолігосахаридів), висушена спіруліна (20 г/кг), висушені плоди шипшини 10 (г/кг).

Гарантований аналіз: протеїн 17,0 %, жир 7,5 %, вологість 17,0 %, зола 3,5 %, клітковина 1,5 %.
10 шматочків для собаки вагою 10 кг містять: клітинні стінки дріжджів (beta-glucans, MOS) 50 мг, спіруліна 200 мг, плоди шипшини 100 мг, Омега-3 жирні кислоти (ЕПК, ДГК) 200 мг.

Харчові добавки (в 1 кг): Вітамін С (Е301) 600 мг.
Інструкція з застосування: ласощі дають прямо з руки або додають у корм.
Рекомендована
денна норма:
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Доступно в упаковці: 200 г (250 шматочків вистачить на 25 днів застосування для собаки вагою 10 кг).
Артикул: can508785
ПРЕБІОТИКИ,
SACCHAROMYCES
Натуральні субстанції
та вітаміни для
CEREVISIAE
підтримки имунітету,
(ДЖЕРЕЛО БЕТАзахисних сил
ГЛЮКАНІВ),
організму
ОМЕГА-3, СПІРУЛІНА,
ШИПШИНА,
ВІТАМІНИ C, К

БЕЗ ЗЕРНА
з куркою

БЕЗ ЗЕРНА
з качкою

Dental
IMMUNO

IMMUNO

Dental Large Breed

КАНВІТ ДЕНТАЛ. Напіввологі
функціональні ласощі для собак

КАНВІТ ДЕНТАЛ ЛБ. Напіввологі
функціональні ласощі для собак великих
порід

НАПІВВОЛОГІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА СТАРІЮЧИХ СОБАК ДЛЯ ЩОДЕННОГО ДОГЛЯДУ ЗА ЗУБАМИ ТА РОТОВОЮ
ПОРОЖНИНОЮ. НАДАЮТЬ СВІЖОСТІ ПОДИХУ.

Показання: для видалення та профілактики формування

НАПІВВОЛОГІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ З КАЧКОЮ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
ТА СТАРІЮЧИХ СОБАК, ВАГОЮ ПОНАД 25 КГ ДЛЯ ЩОДЕННОГО
ДОГЛЯДУ ЗА ЗУБАМИ ТА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ. НАДАЮТЬ
СВІЖОСТІ ПОДИХУ.

Склад: картопля, курка (15%), рідкий крохмаль, жир з оселед-

Показання: для видалення та профілактики формування зубного нальоту, профілактики розвитку гігнівіту. Для свіжості подиху.

зубного нальоту, розвитку гігнівіту. Для свіжості подиху.

ця (5%), гідролізована куряча печінка, колаген, хлорелла (5г/
кг), гексаметафосфат натрію (2 г/кг), гвоздика (1г/кг).

Склад: картопля, качка (15%), рідкий крохмаль, жир з оселедця
(5%), гідролізована куряча печінка, колаген, хлорелла (5г/кг),

Гарантований аналіз: протеїн 16,0 %, жир 7,5 %, вологість

гексаметафосфат натрію (2 г/кг), гвоздика (1г/кг).

17,0 %, зола 3,5 %, клітковина 1,5 %.

Гарантований аналіз: протеїн 16,0 %, жир 7,5 %, вологість 17,0

%, зола 3,5 %, клітковина 1,5 %.

10 шматочків для собаки вагою 10 кг містять:

хлорелла 50 мг, гексаметафосфат натрію 20 мг, гвоздика 10 мг, Омега-3 (ЕПК, ДГК) 200 мг

5 шматочків для собаки вагою 25 кг містять: кхлорелла 78 мг, гексаметафосфат натрію 31 мг, гвоздика

Харчові добавки (в 1 кг): вітамін C (E301) 600 мг.
Інструкція з застосування: ласощі дають прямо з руки або додають у корм.

Харчові добавки (в 1 кг): Вітамін C (E301) 600 мг.
Інструкція з застосування: ласощі дають прямо з руки або додають у корм.

Рекомендована
денна норма:

15 мг, Омега-3 (EPA, DHA) 200 мг.
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Доступно в упаковці: 200 г (250 шматочків вистачить на 25 днів застосування для собаки вагою 10 кг).
Артикул: can508808
Активні субстанції
та протизапальні
фітокомпоненти,
що забезпечують
здоров’я зубів та
ротової порожнини

ХЛОРЕЛЛА,
ГЕКСАМЕТАФОСФАТ
НАТРІЮ, ГВОЗДИКА,
ВІТАМІН C. УНІКАЛЬНА
ФОРМУЛА ЧУДОВИХ
НА СМАК ЛАСОЩІВ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
ОЧИЩЕННЯ ЗУБІВ

Рекомендована
денна норма:

Вага собаки (кг)
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Доступно в упаковці: 250 г (80 шматочків вистачить на 16 днів застосування для собаки вагою 25 кг).
Артикул: can508785
ХЛОРЕЛЛА,
ГЕКСАМЕТАФОСФАТ
Натуральні субстанції
НАТРІЮ, ГВОЗДИКА,
та вітаміни для
ВІТАМІН C.
підтримки имунітету,
УНІКАЛЬНА
захисних сил
ФОРМУЛА ЧУДОВИХ
організму
НА СМАК ЛАСОЩІВ
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
ОЧИЩЕННЯ ЗУБІВ

БЕЗ ЗЕРНА
з лососем

БЕЗ ЗЕРНА
з куркою

Mobility
IMMUNO

Skin&Coat
IMMUNO

КАНВІТ МОБІЛІТИ напіввологі
функціональні ласощі для собак

КАНВІТ СКІН ЕНД КОАТ. Напіввологі
функціональні ласощі для собак.

НАПІВВОЛОГІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА
СТАРІЮЧИХ СОБАК З ПРОБЛЕМАМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ.
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ СУГЛОБІВ, ЗМЕНШЕННЯ БОЛЮ,
ПОЛІПШЕННЯ РУХЛИВОСТІ.

НАПІВВОЛОГІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ З ЛОСОСЕМ ДЛЯ ДОРОСЛИХ СОБАК. З БІОТИНОМ, ЦИНКОМ, ОМЕГА-3 І КОЛАГЕНОМ ДЛЯ
ЗДОРОВОЇ ШКІРИ, МІЦНИХ КІГТІВ ТА ГУСТОЇ БЛИСКУЧОЇ ШЕРСТІ.

Показання: для підтримки розвитку суглобів під час росту, для

для собак шоу класу. Ласощі забезпечують здоровий ріст шерсті
в період линьки та сприяють формуванню міцного кератинового
шару кігтів. В якості допоміжної терапії при лікуваннях хвороб
шкіри, шерсті та кігтів.

Показання: для краси, здоров’я та блиску шерсті, особливо

відновлення і захисту суглобів у активних та спортивних собак,
для уповільнення зношування та захисту суглобів у старіючих
собак, собак з надмірною вагою, в якості додаткової терапії при
захворюваннях суглобів (остеоартрит, остеоартроз, дисплазія).

Склад: картопля, курка (15%), рідкий крохмаль, жир оселедця

(5%), гідролізована куряча печінка, колаген, глюкозаміну сульфат (15г/кг), мембрана яєчної шкаралупи (10 г/кг), хондроїтину
сульфат (8 г/кг), МСМ метилсульфонілметан (6 г/кг), висушена ункарія томентоза (котячий кіготь)(1 г/кг)
20 шматочків для собаки вагою 10 кг містять: глюкозаміну сульфат 240 мг, хондроїтину сульфат 130 мг,
МСМ 100 мг, мембрана яєчної шкаралупи 160 мг, Омега-3 200 мг, колаген 400 мг, висушена ункарія томентоза
(котячий кіготь) 16 мг, вітамін C 15 мг.
Гарантований аналіз: протеїн 16,0 %, жир 7,5 %, вологість 17,0 %, зола 4,0 %, клітковина 1,5 %.
Харчові добавки (в 1 кг): Вітамін С (Е301) 600 мг.
Інструкція з застосування: ласощі дають прямо з руки або додають у корм.

Рекомендована
денна норма:

Вага собаки (кг)
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Доступно в упаковці: 200 г (250 шматочків вистачить на 15-25 днів застосування для собаки вагою 10 кг).
Артикул: can508792
ГЛЮКОЗАМІН,
ХОНДРОЇТИН, МСМ,
Комбінація
хондропротекторів та
ВІТАМІН C, УНКАРІЯ
активних субстанції
ТОМЕНТОЗА (ТРАВА
для полібшення
КОТЯЧИЙ КІГОТЬ),
рухливості
МЕМБРАНА ЯЄЧНОЇ
ШКАРАЛУПИ

Склад: Картопля, лосось (15%), рідкий крохмаль, жир з осе-

ледця (6%), гідролізована куряча печінка, колаген, висушена
календула (5 г/кг).
10 шматочків для собаки вагою 10 кг містять: Вітаміни:
біотин 14 мкг, вітамін B3 300 мкг, вітамін B5 50 мкг, Мікроелементи: цинк 1100 мкг, Омега-3 кислоти: (ЕПК,
ДГК) 250 мг, Інше: колаген 400 мг і календула 50 мг.

Харчові добавки (в 1 кг): цинк (110 мг), ніацинамід 30 мг, пантотенат кальцію 5 мг, біотин 1,4 мг.
Гарантований аналіз: протеїн 16,0 %, жир 7,5 %, вологість 17,0 %, зола,5 %, клітковина 1,5 %.
Інструкція з застосування: ласощі дають прямо з руки або додають у корм.
Рекомендована
денна норма:

Вага собаки (кг)

1

5

10

20

30

40<

К-ть шматочків в день

2

5

10

15

20

25<

Доступно в упаковці: 200 г (250 шматочків вистачить на 25 днів застосування для собаки вагою 10 кг).
Артикул: can508778

Ессенціальні
субстанції та вітаміни
для підтримки
регенерації шкіри і
здоров’я шерсті

ЖИР З ОСЕЛЕДЦЯ
(БАГАТЕ ДЖЕРЕЛО
ОМЕГА-3), КАЛЕНДУЛА,
ОРГАНІЧНИЙ ЦИНК,
НІАЦИНАМІД,
ПАНТОТЕНАТ
КАЛЬЦІЮ, БІОТИН,
КОЛАГЕН

БЕЗ ЗЕРНА
з ягням

Antiparasitic
IMMUNO

HEALTH CARE SNACKS

КАНВІТ АНТІПАРАСІТІК. Напіввологі
функціональні ласощі для собак

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СМАЧНІ ЛАСОЩІ З ЯГНЯМ, ДИКИМ ЧАСНИКОМ,
РОМАШКОЮ, М’ЯТОЮ, ОМЕГА-3 ТА КОЛАГЕНОМ ДЛЯ ЗДОРОВОГО
ТРАВЛЕННЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПАРАЗИТІВ В КИШКІВНИКУ ТА ПРЕБІОТИКАМИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ.

Показання: для профілактики виникнення проблем з кишковим трактом у собак з чутливим травленням. В якості додаткового лікування хронічної діареї, для поліпшення консистенції
стулу та зменшення симптомів метеоризму.

Склад: картопля, ягня (15%), рідкий крохмаль, жир оселедця

(5%), гідролізована куряча печінка, колаген, пивні дріжджі
(джерело мананолігосахаридів), черемша (дикий часник) (10 г/
кг), ромашка (5 г/кг), м’ята (5 г/кг).

Гарантований аналіз: протеїн 16%, жир 7,5%, вологість 17%, зола 3,5%, клітковина 2%.
10 шматочків для собаки вагою 10 кг містять: черемші (дикого часнику) 100 мг, ромашки 50 мг, м’яти
50 мг, омега-3 200 мг.

Інструкція з застосування: ласощі дають прямо з руки або додають у корм.
Рекомендована
денна норма:

Вага собаки (кг)

1

5

10

20

30

40<

К-ть шматочків в день
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Доступно в упаковці: 200 г (250 шматочків вистачить на 25 днів застосування для собаки вагою 10 кг).
Артикул: can508815
Комплекс
фітокомпонентів,
що попереджає
розвиток паразитів
в кишківнику,
пребіотики для
контролю кишкової
мікрофлори

ЧЕРЕМША (ДИКИЙ
ЧАСНИК), РОМАШКА,
М’ЯТА, ПРЕБІОТИКИ,
ОМЕГА-3

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЛАСОЩІ
Для щоденної турботи про здоров’я тварин. Ніжні та смачні ласощі, збагачені
комплексом активних речовин, травами та екстрактами для профілактики
найбільш розповсюджених проблем зі здоров’ям.
Ваш вихованець з нетерпінням чекає на щоденну порцію частування, і ви можете
бути спокійними, що Ви максимально дбаєте про його здоров’я.

