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FLEA & TICK

VET’S BEST FLEA+TICK
ЗАХИСТ ВІД БЛІХ ТА КЛІЩІВ
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FLEA & TICK
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Інноваційні засоби для тварин,
для використання у дому та дворі
Я ДОМУ
ДЛ

Сертифіковані Природні Ессенціальні Олії

NATURAL ANTI-FLEA SPRAY-SHAMPOO
Шампунь - спрей від бліх
Шампунь-спрей на основі рослинних
екстрактів ефективно знищує
бліх, яйця бліх та кліщів, очищує та
дезодорує шерсть, має приємний
аромат, зручний у застосуванні. Для
собак від 12 тижнів.

FLEA + TICK SPRAY
Спрей від бліх, кліщів та
комарів

Склад: олія м’яти 0,3%, евгенол 0,7%,
лаурил сульфат натрію 2,70%, вода,
бензоат натрію 96,3%

Спрей ефективно знищує бліх, яйця
бліх, кліщів та комарів,
Заспокоює подразнену шкіру,
надає відчуття комфорту та свіжості.
Для собак з 12-ти тижневого віку.

vb10347 - 470 мл

Інгредієнти на рослинній основі
Перевірена ефективність формул
Я ДВОРУ
ДЛ

NATURE’S HEALTH CARE

Зручна упаковка, яка Вам сподобається

Склад: олія м’яти 0,3%, евгенол 0,7%,
лаурил сульфат натрію 2,70%, вода,
бензоат натрію 96,3%.

Без штучних ароматизаторів

vb10346 - 236 мл

Не шкодить навколишньому середовищу
Виготовлено в США
FLEA + TICK HOME SPRAY FOR CATS
Універсальний домашній спрей від бліх, кліщів і комарів.
Для застосування котам та для обробки дому
Ніжна формула, розроблена спеціально для котів. Спрей ефективно знищує бліх, кліщів,
яйця бліх та відлякує комарів, ідеально підходить для обробки предметів в домі та у дворі:
килимів, подушок, доріжок ковдр та м’яких місць тварин. Можна застосовувавати котам з
12-ти тижневого віку.

NATURAL FLEA & TICK HOME SPRAY
Універсальний домашній спрей від бліх,
кліщів і комарів. Для собак та для обробки
дому
Спрей ефективно знищує бліх, кліщів, яйця бліх та відлякує
комарів;
Для собак з 12-ти тижневого віку;
Можливо використовувати для обробки предметів в домі
та у дворі.
Ідеально підходить для обробки килимів, подушок, доріжок
ковдр та м’яких місць тварин.
Склад: олія м’яти 0,3%, евгенол 0,7%, лаурил сульфат
натрію 2,70%, вода, бензоат натрію 96,3%.

vb10348 - 945 мл

Склад: олія м’яти 0,2%, евгенол 0,46%, лаурил сульфат натрію 1,78%, вода, бензоат натрію
97,56%.

vb10526 - 945 мл

FLEA + TICK WATERLESS BATH FOR CATS
Миюча піна для котів від бліх, кліщів та комарів
Ніжна формула піни, розроблена спеціально для котів;
Ефективно знищує бліх, яйця бліх і кліщів; відлякує комарів;
Не містить ароматизаторів;
Швидке і зручне нанесення;
Не потребує додавання води;
Унікальний аплікатор дозволяє дбайливо розподіляти піну
по всій поверхні тіла кота (не потребує змивання).
Склад: олія м’яти 0,2%, евгенол 0,46%, лаурил сульфат
натрію 1,78%, вода, бензоат натрію 97,56%.

vb10521 - 147 мл
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ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ

ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВУХАМИ

103
м

л
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EAR RELIEF WASH + DRY COMBO KIT
Набір з двох засобів: Ear Relief Wash та Ear
Relief Dry
Зручна двохступенева система для бережного
очищення вушних раковин, видалення зайвої вологи,
запобігання появи неприємних запахів.

• Підтримує гігієну ротової порожнини

• Створено ветеринарними лікарями

• Бережно усуває зубний наліт та камінь
• Унікальний дизайн щітки дозволяє охопити всю поверхню зуба, забезпечуючи
ефективне очищення з усіх боків

• Забезпечує яскравість та білизну зубів

Ear Relief Wash забезпечує швидке та ефективне
усунення почервоніння, попрілості, забруднень,
свербежу та подразнень вушних раковин.
Ear Relief Dry подовжує період між чищенням вух.

• Освіжає дихання
• Смак, що подобається собакам

vb10023 - 2 х 118 мл

ТРИ ПРОСТІ СПОСОБИ ЧИЩЕННЯ

Для ретельного очищення
зубів, нанесіть пасту на
зубну щітку

Для контрольованого
чищення: нанесіть пасту
на палець

Для свіжості подиху:
нанесіть пасту
безпосередньо на язик
або зуби собаки

DENTAL CARE KIT
Набір для догляду за зубами і ротовою порожниною
собак (гель для чищення зубів + зубна щітка)
Забезпечує гігієну ротової порожнини собак
		 Бережно усуває зубний наліт та камінь
		 Унікальний дизайн щітки дозволяє охопити всю поверхню зуба, 		
		 забезпечуючи ефективне очищення з усіх боків.
		 Створено ветеринарними лікарями
		 Забезпечує яскравість та білизну зубів
		 Смак, що подобається собакам.

vb10528 - 103 мл

DENTAL GEL TOOTHPASTE
Гель для чищення зубів

EAR RELIEF WASH

EAR RELIEF DRY

Рідкий очищуючий засіб для
догляду за вухами

Підсушуючий лосьйон для
догляду за вухами

Комплекс з гамамеліс, олії чайного
дерева, ромашки, юкки та ехінацеї
розроблений спеціально для
дбайливого очищення, заспокоєння
і усунення свербежу, подразнень,
почервоніння, попрілостей та
забруднень вух.

Ear Relief Dry вбирає надлишки
вологи з вушного каналу, запобігає
появі неприємних запахів.
Підтримує вушний канал сухим
та чистим, подовжує період між
чистками вух, контролює появу
неприємних запахів та свербежу.

Склад: гамамеліс, ромашка,
юкка, олія гвоздики, олія чайного
дерева, ехінацея та алое вера.

Склад: гамамеліс, календула,
ромашка, алое вера, олія гвоздики,
олія чайного дерева, ехінацея.

vb10021 - 118 мл

Розроблено ветеринарами спеціально для дбайливого очищення зубів собак,
Надає свіжості подиху, сприяє видаленню зубного каменю та нальоту ;
Забезпечує гігієну ротової порожнини;
Надає яскравість і білизну зубам
vb10096- 103 мл
Зручна упаковка для комфортного використання
Приємний смак, який подобається собакам.
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Склад: гліцерин, алое вера, пектин, олія німу, екстракт кісточок грейпфрута, харчова
сода (натрію бікарбонат), оксидаза глюкози (ензими) натуральні ароматизатори.
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ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЇ ШКІРИ

HOT SPOT RELIEF

ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЧУТЛИВОЮ ШКІРОЮ
ALLERGY ITCH RELIEF SHAMPOO

ЗНІМАЄ ПОДРАЗНЕННЯ НА ШКІРІ
ШВИДКО УСУВАЄ СВЕРБІЖ
НЕ МІСТИТЬ СПИРТУ
НІЖНА ФОРМУЛА, НЕ ПОДРАЗНЮЄ ШКІРУ
НЕ ВПЛИВАЄ НА ДІЮ ЗАСОБІВ ВІД КОМАХ

NATURE’S HEALTH CARE

ALLERGY ITCH RELIEF SPRAY

Шампунь для собак при алергії,
для догляду за чутливою шкірою,
усуває свербіж і подразнення

Спрей для собак при алергії,
для чутливої шкіри, усуває
свербіж

Комплекс з протеїнів вівса, d’limonene
(з цитрусових) та олії чайного дерева
ефективно усуває свербіж, почервоніння
на шкірі, викликані алергією від пилку,
укусів бліх та інших сезонних подразників.

Комплекс з вівса, олії чайного дерева,
олії німу, алое вера та ромашки
розроблений спеціально для усунення
свербежу та подразнень на шкірі,
викликаних сезонними алергіями (від
пилку, укусів бліх та інших сезонних
подразників).

		ефективно видаляє алергени з шкіри і
		шерсті;
		зволожує шкіру, усуває свербіж;
		ессенціальні олії з рослин усувають
		подразнення на шкірі;
		не пересушує шкіру, підходить для
		регулярного використання;
		не впливає на дію засобів від бліх.
Склад: екстракт шкірки цитрусу
(d’limonene), олія цитронелли
(cympopogon nardus), трав’яна ароматна
суміш, пантенол (вітамін B5), сік листя
алое (aloe barbadensis), лаванда,
(lavandula angustifolia, токоферолу ацетат
(вітамін е), олія листя melaleuca alternifolia
(чайне дерево), олія насіння німу (melia
azadirachta), лимонна кислота, борошно
з вівсяних ядер (avena sativa).

Швидко усуває свербіж;
зволожує, захищає шкіру;
сприяє загоєнню;
підходить собакам з чутливою шкірою;
формула не містить спирту;
не подразнює шкіру.
Склад: вода, мікронізований овес, олія
чайного дерева, олія німу, алое вера,
ромашка та зволожувачі.

vb10232 -236 мл

vb10345 -470 мл

FLEA ITCH RELIEF SHAMPOO

HOT SPOT SPRAY
Спрей для собак від
подразнень та свербежу

Суміш з олії чайного дерева, алое
вера та ромашки забезпечує швидке
усунення свербежу та подразнень на
шкірі.
Склад: олія чайного дерева, алое
вера, ромашка
Для повноцінного догляду за шкірою,
схильної до появи подразнень,
використовуйте в комплексі з
засобами: HOT SPOT FOAM, HOT

SPOT SHAMPOO, EAR RELIEF WASH,
EAR RELIEF DRY

vb10007 - 236 мл

HOT SPOT FOAM
Косметичний засіб для собак,
піна при запальних процесах
шкіри

Шампунь для собак, для
догляду за шкірою, при
запальних процесах

Cуміш з олії чайного дерева, алое
вера та ромашки швидко нормалізує
і усуває свербіж та подразнення на
шкірі.

Комбінація з олії чайного дерева, алое
вера та ромашки забезпечує швидке
усунення свербежу і подразнень на
шкірі.

Склад: олія чайного дерева, алое вера
і ромашка.

Склад: олія чайного дерева, алое
вера, алантоїн, пантенол і вітамін Е.

Для повноцінного догляду за
шкірою, схильної до подразнень
використовуйте в комплексі з
засобами: HOT SPOT SPRAY, HOT

Для забезпечення повноцінного
догляду за сухою, чутливою шкірою
використовуйте в комплексі з
засобами: HOT SPOT FOAM, HOT

SPOT SHAMPOO, EAR RELIEF WASH,
EAR RELIEF DRY.

vb10135 -118 мл
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HOT SPOT SHAMPOO

SPOT SPRAY, EAR RELIEF WASH & DRY.

vb10010 -470 мл

HYPO-ALLERGENIC SHAMPOO

Заспокійливий шампунь від
укусів бліх

Шампунь гіпоалергенний, для
чутливої шкіри

Комплекс з вівса, ессенціальних
цитрусових олій та олії німу, бережно
усуває алергічний свербіж та
подразнення, викликанні укусами бліх;

Комбінація олії чайного дерева з
алое вера і вітаміном Е спеціально
розроблена для швидкого зволоження
сухої та чутливої шкіри.

Мікронізований овес ніжно 		
заспокоює, пом’якшує та зволожує
подразнену шкіру;
Не впливає на активність засібів від
бліх;
Підходить для собак та цуценят 		
старше 12 тижнів.
Склад: мікронізований овес, олії
апельсину та лимонної шкірки
(d’limonene), олія німу, олія чайного
дерева, лаванда, цитронелла та
пантенол (вітамін B5).
Для забезпечення повноцінного догляду,
ми рекомендуємо використовувати у
поєднанні із засобом FLEA ITCH RELIEF
SPRAY.

vb10039 -470 мл

Формула без сліз;
Не містить мила;
Зволожує шкіру; розгладжує суху та
ламку шерсть;
Усуває свербіж;
Не впливає на дію 			
протипаразитарних засобів.
Склад: алое вера, алантоїн, пантенол
(вітамін B5), вітамін E.
Для повноцінного догляду за сухою,
чутливою шкірою використовуйте в
комплексі з засобами MOISTURE
MIST, EAR RELIEF WASH & DRY.

vb10004 - 470 мл
7

NATURE’S HEALTH CARE

МОДЕЛЮВАННЯ
ПОВЕДІНКИ

ЗАСОБИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ / ГРУМІНГ
OATMEAL MEDICATED SHAMPOO

MOISTURE MIST CONDITIONER

Терапевтичний шампунь від
лупи, лущення, для сухої шкіри

Суперзволожуючий спрейкондиціонер. Розплутує шерсть

Cуміш з саліцилової кислоти,
колоїдного вівса та олії чайного дерева
розроблена спеціально для усунення
свербежу, сухості і шорсткості шкіри.
• натуральна саліцилова кислота
усуває нерівності та шорсткість на
шкірі;
• очищує і покращує стан шкіри;
• зволожує і заспокоює подразнення
та свербіж;
• звужує і очищує пори;
• не впливає на дію засобів від бліх.
Склад: саліцилова кислота, хлорид
натрію, пантенол (вітамін в5), олія
листя чайного дерева (melaleuca
alternifolia), лимонна кислота,
борошно з зерен вівса (avena sativa),
алантоїн, сік з листя алое вера (aloe
barbadensis).
Для подальшого догляду за шкірою,
рекомендовано застосування засобу

Заспокійливий комплекс з вітаміну B5,
кондиціонеру та рослинних екстрактів
розроблений доктором ветеринарної
медицини - Доун К. Томас для швидкого і
дбайливого зволоження шкіри.
Розроблено спеціально для сухої та
чутливої шкіри; розплутує шерсть та
надає їй блиску; не потребує змивання;
ідеально підходить для собак різного віку;
Не впливає на активність засобів від
комах.

MOISTURE MIST CONDITIONER.

Склад: суміш трав, пантенол, (вітамін
В5), алантоїн, еластин і колаген.
Для повноцінного догляду за сухою
чутливою шкірою використовуйте
в комплексі з засобами: HYPO-

ALLERGENIC SHAMPOO, EAR RELIEF
WASH & DRY.

NATURE’S HEALTH CARE

BITTER CHERRY SPRAY
Гіркий Спрей-антигризин для
собак
Суміш з фруктових екстрактів та вишні
з гірким смаком.
Формула без спирту, не подразнює
шкіру; запобігає розлизуванню та
розгризанню уражених ділянок шкіри
(подразнень, післяопераційних швів,
перев’язок).
Не залишає плям; має приємний
аромат і гіркий смак.
Безпечно використовувати собакам
при різних ураженнях шкіри:
екземі, для запобігання розгризання
перев’язок, захисту меблів і оббивки.
Склад: спеціальна гірка речовина на
деіонізованій водній основі, екстракт
кісточок винограду, екстракт лимону,
натуральний ароматизатор вишні.

vb10090 - 221 мл
vb10005 - 470 мл

vb10344 - 470 мл

WATERLESS DOG BATH

WATERLESS CAT BATH

Миюча піна для собак для
експрес чищення без води

Миюча піна для котів для
експрес чищення без води

Заспокійливий комплекс з алое вера,
олії німу та вітаміну Е ніжно очищує та
кондиціонує шерсть вашого вихованця.

Комплекс з алое вера, олії німу і
вітаміну Е ніжно очищує і кондиціонує
шерсть вашого вихованця.
Заспокійливий аромат піни сприяє
мінімізації стресу під час нанесення.

• Заспокійливий аромат сприяє
мінімізації стресу під час купання;
• Ефективно зволожує шкіру та шерсть,
усуває свербіж та сухість шкіри;
• Робить шерсть сяючою та м’якою,
• Сприяє подовженню періоду між
купаннями; простий в застосуванні;
• Швидке та просте нанесення,
формула, яка не потребує змивання;
• Не впливає на дію протипаразитарних
засобів.
Склад: олія німу, мікронізований
овес, вітамін Е, алое вера, пантенол
(вітамін B5), алантоїн, натуральний
ароматизатор.

• Ефективно зволожує шкіру та шерсть,
усуває свербіж та сухість шкіри;
• Робить шерсть сяючою та м’якою,
• Сприяє подовженню періоду між
купаннями; простий в застосуванні;
• Без стресу для тварин;
• Не вимагає змивання;
Склад: олія німу, колоїдний овес, вітамін
Е, алое вера, пантенол (вітамін В5),
алантоїн, натуральний ароматизатор.

vb10111 - 118 мл

vb10134 - 147 мл
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Обираючи косметику Vet’s Best, Ви можете бути
впевнені, що до її складу входять найкращі
і найбільш корисні для Вашого вихованця
інгредієнти.
Вся лінія продукції створена спільно з
ветеринарними лікарями - це гарантує що Ваш
вихованець отримує найбільш ефективні засоби.

ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНГРЕДІЄНТАМИ КОСМЕТИКИ VET`S BEST
Алантоїн
Алантоїн міститься в листі живокосту. Алантоїн здатний утримувати
вологу всередині клітин, чим пояснюється винятковий ефект насичення
яскравості шерсті.
Алое Вера
Алое Вера використовують для заспокоєння, зволоження і охолодження
шкіри. Сік алое вера працює як чудовий зволожувач.
Олія м’яти
Олія м’яти має приємний аромат та інсектоакарицидні властивості.
При зовнішньому застосуванні м’ята володіє охолоджуюючим та
заспокійливим ефектом, надає відчуття легкості.
Цитронелла
У практиці цитронеллу використовують для пом’якшення шкіри, а також як
потужний інсектоакарицидний засіб.
Екстракт гвоздики
Ця речовина так само відома як евгенол. Гвоздика є одним з найбільш
ефективних натуральних інгредієнтів, що знищує бліх, кліщів та інших
комах. До того ж, листя гвоздики має приємний аромат. Також, гвоздику
використовують для підтримки здоров’я вушного каналу.
Колоїдний овес
Завдяки наявності натуральних сапонінів, протеїни вівса розгладжують,
заспокоюють, зволожують і очищають шкіру. Також, вівсяне борошно
використовують для усунення свербежу.
Огірок
Свіжий аромат і ефективну дію. Екстракт огірка володіє потужними
зволожуючими і очищуючими властивостями. Огірок є концентрованим
джерелом силіки, яка сприяє міцності і еластичності сполучних тканин.
Так само огірок використовують для заспокоєння і розгладження шкіри.
D’Лімонен
Ми використовуємо тільки найбільш чистий D’лімонен першого віджиму,
який отримують з маслянистих речовин шкірки цитрусових. Лімонен
володіє натуральними очищуючми властивостями, підтримує красу і
пружність шкіри.
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Лаванда
Лаванда - це універсальна рослина, що знайшла широке застосування в багатьох
галузях. В косметології квітки лаванди використовують для загоєння та відновлення
шкіри, нормалізації роботи сальних залоз, відновлення та регенерації клітин
епідермісу; заспокоєння сербежу, запалень та почервоніння.
Екстракт виноградних кісточок
Екстракт виноградних кісточок нормалізує процеси шкіри а також сприяє
утриманню вологи. Екстракт містить жирні кислоти і велику кількість вітаміну Е.
Гідролізований пшеничний протеїн
Протеїни - це основні структурні елементи всіх клітин, корисне джерело
амінокислоти - цистин. Протеїни легко абсорбуються в шкіру і шерсть, створюють
зміцнюючий шар, який абсорбує вологу і підтримує еластичність. Протеїни
проникають в структуру волосся, підтримуючи здоровий рівень вологи і міцність.
Екстракт лимону
Екстракт, отриманий із шкірки лимону, має приємний аромат, завдяки чому
він отримав широке застосування. У концентрованій формі - це потужний
відлякуючий засіб.
Олія Німу
Олія німу збагачена вітаміном Е і жирними кислотами, володіє пом’якшуючими
властивостями. Олія німу сприяє еластичності шкіри, розгладжує і вирівнює тон.
Вівсяне борошно
Вівсяне борошно використовують для усунення свербежу.
Ромашка
Заспокійливий екстракт з білих і жовтих квіток ромашки сприяє усуненню і
зменшенню дискомфорту, пов’язаного з проблемами на шкірі.
Саліцилова кислота
Саліцилову кислоту отримують з кори Верби білої. Це ніжний і ефективний засіб
для підтримки здоров’я шкіри, зволоження шкіри та шерсті.
Екстракт кісточок грейпфрута
Це унікальний інгредієнт, що володіє потужними антибактеріальними,
протигрибковими та противірусними властивостями. Екстракт кісточок грейпфрута
застосовують при стоматитах, запаленнях та кровоточивості ясен, а також для
підтримки здорової мікрофлори ротової порожнини.
Олія чайного дерева
Олія чайного дерева буквально переповнена корисними властивостями, що
забезпечують здоров’я шкіри.
Вітамін А
Вітамін А - це багате джерело антиоксидантів, сприяє виведенню вільних
радикалів.
вітамін В5
Вітамін В5 відомий як пантотенова кислота, яка сприяє зниженню втрати води,
сприяє відновленню і підтримці оптимального рівня вологи, пружності і здоров’ю
шкіри.
Вітамін С
Аскорбінова кислота має антиоксидантні властивості, сприяє зменшенню вільних
радикалів, що впливають на старіння і руйнування клітин. Так само вітамін С
стимулює імунну систему і впливає на абсорбцію заліза.
Вітамін Е
Вітамін Е володіє антиоксидантними властивостями, сприяє усуненню вільних
радикалів, що руйнують клітини.
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