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Více než 500 zaměstnanců po celém světě

Výrobky ve více než 86 zemích 

Více než 25 obchodních kanceláří po celém světě

40 silných týmů pro výzkum a vývoj

4 výrobní závody 

4 hodnoty značky

Rodina Kvalita Dosažitelnost Dostupnost

1 společnost
1 rodina



= Beaphar v nabídce

Export 2020



Péče o naši rodinu
Základním principem společnosti Beaphar je poskytovat služby 
rodinám. Když jsme v roce 1942 začínali, hlavní motivací 
Bernarda Aa bylo nasytit svého novorozeného syna v době 
nedostatku. Poptávka byla vysoká, naši zákazníci si totiž přáli to 
samé, co on: poskytovat tu nejlepší péči svým rodinám.

Léta uplynula a i přesto, že se nyní Beaphar zaměřuje na jiné 
členy rodiny, tato touha zůstává a projevuje se ve všech 
aspektech rozvoje. Pomohla Bernardovi, poté jeho synu Henkovi 
a nyní jeho vnuku Daanovi budovat a rozvíjet společnost  
v předního světového výrobce v oboru péče o domácí 
mazlíčky. 

Jejich přání - vyvíjet nové produkty a vylepšovat ty stávající - 
sdílí i naši zaměstnanci - z nich chová domácí mazlíčky.
A konečně, touhou spotřebitelů je najít dostupné, kvalitní, 
důvěryhodné produkty, které zajistí, že jejich milovaní 
mazlíčci budou zdraví a šťastní.

Stali jsme se globální společností, ale v našich srdcích stále 
přetrvává důvod, pro který Bernard před více než 75 lety začal. 
Poskytnout tu nejlepší péči naší rodině, našim domácím 
mazlíčkům.

 

Budování naší Značky
Stojíme za rodinou, přístupností, dostupností a kvalitou. 
Tyto hodnoty jsou čtyřmi základní kameny společnosti 
Beaphar a podstatou naší činnosti. 

Naše nové logo vychází ze silného a jasného uspořádání toho 
předchozího v ikonické Beaphar červené barvě. Nově přidané 
oranžové a purpurové tóny odrážejí široké spektrum řešení 
pro domácí zvířata, která nabízíme, a zároveň přidávají pocit 
tepla, který cítí majitelé domácích miláčků k svým chlupatým 
nebo opeřeným přátelům.

Font prošel jemnou proměnou, stal se zaoblenějším, přátelštějším 
a takto lépe odráží povahu naší rodinně orientované společnosti. 

Logo s třítónovým přechodem odkrývá nový klasifikační systém 
produktů. Rozřazuje škálu produktů Beaphar do tří klíčových 
odvětví - zdraví, péče a krmiva. Tato změna svede náš 
sortiment do jednotné globální podoby, zajistí větší dosah a 
jednodušší rozpoznání na polici. 

Protože naši mazlíčci jsou váženými členy rodiny, Beaphar 
věří, že by páníčci měli mít snadný přístup k jejich kvalitní 
zdravotní péči a léčivým přípravkům, které jsou zároveň 
cenově dostupné.

Budování silné budoucnosti
Beaphar již pečuje o domácí mazlíčky a jejich rodiny ve více 
než 86 zemích a poskytuje pro ně dostupné, přístupné a kvalitní 
produkty pro zdraví, péči a krmení, chceme však udělat více.

Naši mazlíčci nejsou jen zvířata. Jsou to naši společníci, naši 
přátelé, naše rodina. Beaphar věří, že si zaslouží tu nejlepší péči, 
a tak se bude vždy snažit dodávat naše výrobky více zákazníkům 
– dodavatelům i spotřebitelům. Chceme, aby všichni domácí 
mazlíčci i jejich rodiny měly přístup ke kvalitním, cenově 
dostupným a důvěryhodným produktům zdraví, péče a výživy, a 
právě to můžeme dělat s vámi.

Máme globální i místní prodejní a marketingové týmy, 
které mají nejen nepřeberné množství vědomostí a 
odborných znalostí, ale i vášeň pro domácí mazlíčky  
a jejich zdraví.

Velkou výhodou v případě naskladnění našich produktů je 
možnost využití podpory v místech prodeje a digitální podpory 
na míru, což usnadní vašim zákazníkům najít produkty, které 
potřebují, a zároveň posílí obrat.

Společně můžeme podpořit zdraví domácích mazlíčků a jejich 
rodin po celém světě.

Protože domácí mazlíčci jsou také rodina                                                                
... a rodina si zaslouží to nejlepší.

Proč?

Proč?

Proč?



Úsměv
“Úsměv“ odpovídá populárnímu konceptu 
selfies. Představuje význam vytváření 
vzpomínek a sdílení okamžiků, jak s naší 
rodinou, tak s našimi domácími mazlíčky.



“Pohoda“ ukazuje úzký vztah, který sdílíme 
se zvířecími mazlíčky, včetně pohody a 
povzbuzení, které nám přinášejí.

Pohoda



“Týmová práce“ se týká hravé stránky 
vlastnictví domácího mazlíčka. Tato 
interakce je okamžitě rozpoznatelná 
a také nám připomíná, že je důležité 
spolupracovat na udržení našich 
domácích mazlíčků zdravých.

Týmová práce
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Obojek proti klíšťatům a blechám SOS 65 cm
Antiparazitní obojek pro psy SOS účinně likviduje klíšťata a blechy. Vašemu 
psímu mazlíčkovi tak poskytuje dlouhodobou ochranu před nebezpečnými parazity.

Vhodný pro všechny psy od 6 měsíců věku.
Účinkuje 8 měsíců proti blechám, 4 měsíce proti klíšťatům.
Voděodolný obojek.
Délka 65 cm.
Barva bílá.
Aktivní látka: Stirofosum 3,562 g.

Návod k použití: obojek aktivujte trhnutím. Upevněte jej na krk psa, zastrčte do 
spony a zbytek odstřihněte. Ponechejte místo mezi krkem a obojkem zhruba na 
dva prsty.
Neaplikujte březím a kojícím fenám!

Obojek proti klíšťatům a blechám DIAZ 65 cm
Antiparazitní obojek pro psy DIAZ efektivně hubí klíšťata a blechy, a chrání 
tak vašeho mazlíčka před nebezpečnými a odolnými parazity. 

Vhodný pro všechny psy od 6 měsíců věku.
Účinkuje 6 měsíců.
Voděodolný obojek.
Délka 65 cm.
Barva černá.
Aktivní látka: Dimpylatum 6,435 g.

Návod k použití: upevněte antiparazitní obojek na krk psa, zastrčte do spony a 
zbytek odstřihněte. Ponechejte místo mezi krkem a obojkem zhruba na dva prsty.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12408 244-124640 1 obojek 65cm 12 / 96 36 měsíců 8711231124084

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12644 244-126446 1 obojek 65cm 12 / 96 48 měsíců 8711231126446

Antiparazitní obojek pro malé a střední psy Canishield® 48 cm
Antiparazitní obojek Beaphar Canishield® pro střední a malé psy je vysoce 
účinná zbraň proti parazitům. Má dlouhodobé působení, a ochrání tak vašeho 
mazlíčka:
před klíšťaty po dobu 6 měsíců
před blechami 16 týdnů
před pakomáry 5,5 měsíce (prevence nakažení leishmaniózou*)
Postupně uvolňuje účinnou látku.
Neabsorbuje se do krve psa.
Vhodný pro štěňata již od 7 týdnů věku.
Délka 48 cm.
Bez zápachu.
Barva černá.
Aktivní látka: Deltamethrin.
Návod k použití: upevněte antiparazitní obojek na krk psa, zastrčte do spony a 
zbytek odstřihněte. Ponechejte místo mezi krkem a obojkem zhruba na dva prsty. 
V případě, že v domácnosti žije kočka, může pes Canishield bez problému nosit, 
ale nesmí být v přímém kontaktu s kočkou (např. stejný pelíšek, kočka by neměla 
psa olizovat atd.)

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17297 244-17297 1 obojek 48cm 6 / 54 24 měsíců 8711231172979

*Leishmanióza je nevyléčitelné parazitární onemocnění, 
přenosné i na člověka. Přenáší se hmyzem, např. koutulema 
(r. Phlebotomus), a to především v jižních zemích, proto se 
Canishield používá jako „prázdninový obojek“.
Inkubační doba se pohybuje od tří měsíců až do několika let. 
Projevuje se obvykle horečkami, ztrátou ochlupení, útvary a vředy 
na kůži, ztrátou hmotnosti, dochází k napadení vnitřních orgánů. 
Léčba musí být doživotní.
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Proti klíšťatům
 a blechám

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14975 244-14975 1 pipeta 6 / 216 36 měsíců 8711231149759

Spot-on COMBOtec® pro psy 2 – 10 kg
COMBOtec® je založený na účinné kombinaci dvou antiparazitik. Chrání psy 
před napadením blechami, klíšťaty a všenkami a zároveň zabraňuje zamoření 
okolního prostředí blechami.
Přípravek lze používat také jako podporu při léčbě bleší alergické dermatitidy.
Je určený pro malé psy o váze 2-10 kg.

Vhodný pro štěňata od 8 týdnů věku
Chrání před blechami a potlačuje vývoj jejich vajíček, larev a kukel po dobu 8 týdnů
Účinkuje proti klíšťatům 4 týdny
Efektivně hubí všenky 
Atktivní látky: (S)-Methoprenum 60,3 mg, Fipronilum 67 mg.

Návod k použití: vyjměte pipetu z blistru a odstřihněte horní část pipety nůžkami. 
Rozhrňte srst zvířete mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot 
pipety přímo na kůži a jemně vytlačte její obsah. Je třeba zabránit nadměrnému 
zvlhčení srsti přípravkem, protože srst v místě podání pak působí přechodně 
slepeným dojmem.

Spot-on COMBOtec® pro psy 10 – 20 kg
COMBOtec®je založený na účinné kombinaci dvou antiparazitik. Chrání psy 
před napadením blechami, klíšťaty a všenkami a zároveň zabraňuje zamoření 
okolního prostředí blechami.
Přípravek lze používat také jako podporu při léčbě bleší alergické dermatitidy.
Je určený pro střední psy o váze 10-20 kg.

Vhodný pro štěňata od 8 týdnů věku
Chrání před blechami a potlačuje vývoj jejich vajíček, larev a kukel po dobu 8 týdnů
Účinkuje proti klíšťatům 4 týdny
Efektivně hubí všenky
Atktivní látky: (S)-Methoprenum 120,6 mg, Fipronilum 134 mg.

Návod k použití: vyjměte pipetu z blistru a odstřihněte horní část pipety nůžkami. 
Rozhrňte srst zvířete mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot 
pipety přímo na kůži a jemně vytlačte její obsah. Je třeba zabránit nadměrnému 
zvlhčení srsti přípravkem, protože srst v místě podání pak působí přechodně 
slepeným dojmem.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14974 244-14974 1 pipeta 6 / 216 36 měsíců 8711231149742

Antiparazitní obojek pro velké psy Canishield® 65 cm
Antiparazitní obojek Beaphar Canishield® pro velké psy je vysoce účinná 
zbraň proti parazitům. Má dlouhodobé působení, a ochrání tak vašeho mazlíčka:
před klíšťaty po dobu 6 měsíců
před blechami 16 týdnů
před pakomáry 5,5 měsíce (prevence nakažení leishmaniózou*)
Postupně uvolňuje účinnou látku.
Neabsorbuje se do krve psa.
Vhodný pro štěňata již od 7 týdnů věku.
Délka 65 cm.
Bez zápachu.
Barva černá.
Aktivní látka: Deltamethrin.
Návod k použití: upevněte antiparazitní obojek na krk psa, zastrčte do spony a 
zbytek odstřihněte. Ponechejte místo mezi krkem a obojkem zhruba na dva prsty. 
V případě, že v domácnosti žije kočka, může pes Canishield bez problému nosit, 
ale nesmí být v přímém kontaktu s kočkou (např. stejný pelíšek, kočka by neměla 
psa olizovat atd.)

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17224 244-17224 1 obojek 65cm 6 / 54 24 měsíců 8711231172245
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Spot-on COMBOtec® pro psy 20 – 40 kg
COMBOtec je založený na účinné kombinaci dvou antiparazitik. Chrání psy 
před napadením blechami, klíšťaty a všenkami a zároveň zabraňuje zamoření 
okolního prostředí blechami.
Přípravek lze používat také jako podporu při léčbě bleší alergické dermatitidy.
Je určený pro střední psy o váze 20-40 kg.

Vhodný pro štěňata od 8 týdnů věku
Chrání před blechami a potlačuje vývoj jejich vajíček, larev a kukel po dobu 8 týdnů
Účinkuje proti klíšťatům 4 týdny
Efektivně hubí všenky 
Atktivní látky: (S)-Methoprenum 241,2 mg, Fipronilum 268 mg.

Návod k použití: vyjměte pipetu z blistru a odstřihněte horní část pipety nůžkami. 
Rozhrňte srst zvířete mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot 
pipety přímo na kůži a jemně vytlačte její obsah. Je třeba zabránit nadměrnému 
zvlhčení srsti přípravkem, protože srst v místě podání pak působí přechodně 
slepeným dojmem.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14976 244-14976 1 pipeta 6 / 216 36 měsíců 8711231149766

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10665 244-10664 1 obojek 65cm 12 / 96 60 měsíců 8711231106653

Repelentní obojek Bio Band 65 cm
Repelentní obojek pro psy a štěňata je založený na bázi přírodních olejů. 
Odpuzuje hmyz sající krev a redukuje svědění a podráždění kůže. Kůže psa 
bude díky účinným přírodním látkám voňavá, hebká a zároveň bude odpuzovat 
škodlivé parazity. Vysoce účinné vlastnosti čistě biologických esencí působí jako 
trvalý ochranný plášť.

Vhodný od 2 měsíců věku psa.
Účinkuje 4 měsíce.
Obsahuje účinný extrakt z margozy a levandulového oleje.
Voděodolný obojek.
Délka 65 cm.
Barva zelená.
Složení: extrakt z margozy 2 %, levandulový olej 1,5 %.

Návod k použití: upevněte obojek volně kolem krku. Po upevnění obojku se 
přírodní olej rozprostře na srst psa a začne účinkovat. Pozor na přímý kontakt se 
sliznicemi člověka a obojkem, může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo 
dosah dětí.
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Proti klíšťatům
 a blechám

Klíšťata a blechy, dávejte si pozor:
vetřelci budou zlikvidováni.

Beaphar Combotec je jeden z nejkomplexnějších přípravků 
hubících klíšťata, blechy a všenky. Chrání před opětovným 
zamořením jak vašeho mazlíčka, tak jeho okolí.
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Šampon Immo Shield 200 ml
Beaphаr IMMO Shield šampon pro psy obsahuje silikonový olej (dimetikon), 
který fyzikálním způsobem znehybňuje blechy, klíšťata a veškerý ostatní 
hmyz, zejména komáry, roztoče, vši a všenky.

Vhodné pro psy od 12 týdnů věku.
Působí na všechna vývojová stádia blech.
Usnadňuje následné rozčesávání srsti.
Složení: dimetikon 37,4 g/l, aloe vera 0,23 /l, parfém 0,09 g/l.

Návod k použití: naneste příslušný počet uzávěrů IMMO Shield šamponu (viz 
dávkování níže) na mokrou srst zvířete. Šampon dobře vmasírujte alespoň 2 minuty, 
nechte 5 minut působit, poté jej důkladně smyjte a srst vysušte.
Nepoužívejte na březí a kojící feny.

Dávkování dle hmotnosti:
do 5 kg – 1,5 uzávěru
5-10 kg – 3 uzávěry
10-20 kg – 4,5 uzávěru
nad 20 kg – 6 uzávěrů

IMMO Shield Spray 250 ml
IMMO Shield Spray je účinné antiparazitikum pro psy, kočky a hlodavce.
Obsahuje silikonový olej (dimetikon), který fyzikálně imobilizuje, a tím hubí blechy, 
klíšťata a ostatní hmyz jako jsou komáři, roztoči, vši a všenky.

Účinkuje až 4 týdny.
Působí na všechna vývojová stádia blech.
Vhodný pro psy, kočky, hlodavce i jejich pelíšky.
Neobsahuje chemické insekticidy a je netoxický.
Složení: dimetikon 0,38 g/l, aloe vera 5 g/l, parfém 10 g/l.

Návod k použití: na zvíře – sprejujte proti růstu srsti ze vzdálenosti 10 cm, čímž 
srst lehce namočíte. Po uschnutí srst pročešte. V případě nutnosti po 4 týdnech 
opakujte. Aplikaci sprejem IMMO Shield opakujte i po mytí zvířete.
Nepoužívejte na březí a kojící feny.
Na okolí – aplikujte sprej ze vzdálenosti 30 cm, až navlhčíte povrch. 
Doporučujeme ošetřit i pelech zvířete.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11112 244-11112 250 ml 6 24 měsíců 8711231111121

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13354 244-13354 3 pipety 6 / 84 24 měsíců 871123113354

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14179 244-14179 200 ml 6 / 36 24 měsíců 8711231141791

Immo Shield Line-on pro psy malých plemen
Antiparazitikum IMMO Shield Line-on pro malé psy je přípravek založený na 
látce dimetikon (silikonový olej), který fyzikálním způsobem znehybňuje a zároveň 
likviduje blechy, klíšťata, komáry, roztoče, vši a všenky.

Vhodné pro štěňata od 12 týdnů věku.
Určeno pro malé psy o hmotnosti 1-15 kg.
Účinnost 4 týdny.
Působí na všechna vývojová stádia blech.
Obsah balení: 3 x pipeta 1,5 ml 
Složení: dimetikon 474 g/l, aloe vera 5 g/l, parfém 10 g/l.

Návod k použití: obsah jedné pipety naneste přímo na kůži psa podél páteře 
od krku po ocas. Aplikujte každé čtyři týdny nebo po koupeli. 
Nepoužívejte na březí či kojící feny.

Pro optimální ochranu nejprve vašeho mazlíčka ošetřete sprejem IMMO Shield.
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Proti klíšťatům
 a blechám

Immo Shield Line-on pro psy velkých plemen
Antiparazitikum IMMO Shield Line-on pro veké psy je přípravek založený na 
látce dimetikon (silikonový olej), který fyzikálním způsobem znehybňuje a zároveň 
likviduje blechy, klíšťata, komáry, roztoče, vši a všenky.

Vhodné pro štěňata od 12 týdnů věku.
Určeno pro psy o váze 30-50 kg.
Účinnost 4 týdny.
Působí na všechna vývojová stádia blech.
Obsah balení: 3 x pipeta 4,5 ml
Složení: dimetikon 474 g/l, aloe vera 5 g/l, parfém 10 g/l.

Návod k použití: obsah jedné pipety naneste přímo na kůži psa podél páteře od 
krku po ocas. Aplikujte každé čtyři týdny nebo po koupeli. 
Nepoužívejte na březí či kojící feny.

Pro optimální ochranu nejprve vašeho mazlíčka ošetřete sprejem IMMO Shield.

Classic Shield Spray 400 ml
Insekticidní sprej Shield Classic účinně působí na všechny druhy lezoucího  
i létajícího hmyzu v domácnostech a komerčních prostorách.

Účinkuje rychle a v nízkých dávkách.
Hubí blechy, klíšťata, pavouky, mouchy, komáry, mravence, šváby aj.
100 % účinek během 30 sekund.
Složení: prallethrine 0,552 g/l, cyphenothrine 1,104 g/l.

Návod k použití: na lezoucí hmyz – ze vzdálenosti cca 40 cm aplikujte po 
dobu 2 sekund. Po týdnu zopakujte. Používejte pouze v interiéru, neaplikujte 
přímo na podlahu.
Na létající hmyz – zavřete okna a dveře, postupujte od středu místnosti a každých 
10 m³ prostoru sprejujte po dobu 1 sekundy. Po aplikaci opusťte uzavřenou 
místnost na 10 minut, následně dobře vyvětrejte.
Nepoužívat na zvíře!

Immo Shield Line-on pro psy středních plemen
Antiparazitikum IMMO Shield Line-on pro středně velké psy je přípravek 
založený na látce dimetikon (silikonový olej), který fyzikálním způsobem 
znehybňuje a zároveň likviduje blechy, klíšťata, komáry, roztoče, vši a všenky.

Vhodné pro štěňata od 12 týdnů věku.
Určeno pro psy o váze 15-30 kg.
Účinnost 4 týdny.
Působí na všechna vývojová stádia blech.
Obsah balení: 3 x pipeta 3 ml
Složení: dimetikon 474 g/l, aloe vera 5 g/l, parfém 10 g/l.

Návod k použití: obsah jedné pipety naneste přímo na kůži psa podél páteře od 
krku po ocas. Aplikujte každé čtyři týdny nebo po koupeli.
Nepoužívejte na březí či kojící feny.

Pro optimální ochranu nejprve vašeho mazlíčka ošetřete sprejem IMMO Shield.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13355 244-13355 3 pipety 6 / 84 24 měsíců 8711231133550

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

23401 244-23401 400 ml 6 36 měsíců 543000234016

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13356 244-13356 3 pipety 6 / 84 24 měsíců 8711231133567
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Souprava pro odchov mláďat Beaphar
Souprava je určena pro krmení nově narozených a vyrůstajících zvířat (štěňata, 
koťata, hlodavci). Může být také použita pro krmení nemocných zvířat a zvířat  
v rekonvalescenci.

Návod k použití: jehlou propíchněte vršek dudlíku nebo vystřihněte malou dírku. 
Pozor, příliš velký otvor může způsobit zahlcení.
Po každém použití důkladně vyčistěte láhev i gumový dudlík.

Unikátní náhražka mateřského mléka Lactol Puppy Milk
Lactol Puppy Milk je kompletní krmivo pro štěňata, březí, kojící nebo nemocné feny. 
Ideální pro osiřelá mláďata a štěňata z velkých vrhů nebo jako pomoc při odstavu. 
Sušené mléko Beaphar doporučují generace špičkových chovatelů a odborníků.
Obsahuje lehce stravitelné vysoce kvalitní proteiny.
Plné vitaminů a minerálů.
Poskytuje nezbytný zdroj energie.
Obahaceno o DHA kyselinu, která se vyskytuje v mateřském mléku.

Složení: mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky, minerální látky.
Analytické složky: hrubý protein 24 %, hrubé oleje a tuky 24 %, hrubý popel 7 %, 
vlhkost 3,5 %, vápník 0,8 %, fosfor 0,7 %, sodík 0,5 %, hořčík 0,16 %, draslík 1,5 %, 
dokosahexaenová kyselina (DHA) 0,1 %, laktóza 42 %, omega-3 mastné 
kyseliny 0,1 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky/ kg: vitamin A 25000 m.j./kg, 
vitamin B1 5 mg, vitamin B2 3 mg, vitamin B6 3 mg, vitamin B12 60 µg, vitamin 
C 100 mg, vitamin D3 2000 m.j./kg, vitamin E 130 m.j./kg, biotin 50 µg, 
vitamin K3 2,9 mg, kalcium-D-pantotenát 10 mg, DL-metionin 3000 mg, Fe 80 mg, 
jód 0,25 mg, mangan 30 mg, selen0,2 mg, zinek 50 mg, antioxidanty. 

Návod k použití: přidejte 7 zarovnaných odměrek Lactol Puppy Milk do 100 ml 
teplé (ne vařicí) vody, odměrka = 4,5 g. Získáte tak cca 128ml mléka. Míchejte, 
dokud se zcela nerozpustí. Nechte mléko vychladnout na 38 °C.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15203 244-15203 250 g - / 6 36 měsíců 8711231152032

15205 244-15205 500 g - / 6 36 měsíců 8711231152056

15188 244-15188 1 kg - / 4 24 měsíců 8711231151882

15189 244-15189 2 kg - / 3 24 měsíců 8711231151899

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11246 244-112463 1 set 6 / 36 - 8711231112463
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Funkční pamlsek pro štěňata Doggy´s Junior 150 tbl.
Doggy´s Junior je doplněk stravy pro štěňata plný zdraví prospěšných látek.

Pro štěňata od 6 týdnů věku.
Obsahuje vitamíny a minerály nezbytné pro zdravý vývoj štěněte.
Lahodná pochoutka ve tvaru malých srdíček.

Dávkování: na 1 kg váhy 6-8 tablet denně.
Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky, cukry, minerální látky, měkkýši a korýši ( < 4 % 
krevet), kvasnice.
Analytické složky: hrubý popel 13 %, hrubý protein 10 %, hrubá vláknina 7,6 %, 
vlhkost 3,9 %, hrubé oleje a tuky 2,1 %, vápník 3,5 %, fosfor 1,9 %, sodík 0,69 %, 
draslík 1,4 %, hořčík 0,091 %.

Funkční pamlsek s příchutí jater Doggy´s 75 tbl.
Doggy ́s je doplňkové krmivo pro psy a zdravá pochoutka s játry v jednom.

Obsahuje vitamíny a minerály důležité pro zdraví psa.
Lákavá chuť pro psy – možno používat jako chutnou odměnu.

Dávkování: na 1 kg váhy 1-4 tablety denně.
Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky, cukry, minerální látky, měkkýši a korýši ( < 4 % 
krevet), maso a živočišné produkty ( < 4 % jater ), kvasnice.
Analytické složky: hrubý popel 12,4 %, hrubý protein 10,1 %, hrubá vláknina 7,2 %, 
vlhkost 4,7 %, hrubé oleje a tuky 2,8 %, vápník 1,8 %, fosfor 1,3 %, sodík 0,2 %, 
draslík 0,06 %.

Super Lekker 1 kg
Super Lekker je kompletní krmivo pro psy plné masa, obilovin, zeleniny, vitaminů 
a minerálů.
Snadno stravitelné krmivo pro psy všech věkových kategorií.
Ideální jako odměna při výcviku či jako pomocník při podávání léků.
Speciální aluminiové balení zabezpečuje dlouhotrvající čerstvost.

Složení: maso a živočišné produkty (hovězí maso 14 %), obiloviny 4 %, vedlejší 
produkty rostlinného původu, oleje a tuky, cukry, zelenina (mrkev 4 %), minerální 
látky.
Analytické složky: hrubý protein 21 %, hrubá vláknina 2,5 %, hrubé oleje a tuky 
11 %, hrubý popel 7,5 %, vlhkost 20%.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky : vitamin A 8000 m.j./kg, vitamin D3 
800 m.j./kg, vitamin E 80 m.j./kg, měď 10 mg/kg, železo 100 mg/kg, jód  
2 mg/kg, zinek 110 mg/kg, mangan 6,5 mg/kg, selen 0,15 mg/kg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

16982 244-51703 1 kg - / 10 18 měsíců 8711231169825

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12504 244-125043 75 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231125043

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12575 244-106745 150 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231125753
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Funkční pamlsek Doggy´s mix 180 tbl
Doggy ́s Mix je doplňkové krmivo s přídavkem vitamínů, taurinu a biotinu ve 
formě pamlsků.

Od 6 týdnů věku psa.
Tablety s taurinem a biotinem s příchutí jogurtu.
Tablety s proteinem s příchutí ryb.
Tablety se sýrem.

Dávkování: na 1kg tělesné hmotnosti 1-4 tabletky denně.
Zabezpečte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky, cukry, minerální látky, měkkýši a korýši (krevety 
1,9 %), maso a živočišné produkty (játra 0,82 %, drůbeží moučka 0,77 %), ryby 
a výrobky z ryb (prášek z tresky 0,9 3%), kvasnice, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 11 %, hrubá vláknina 7,4 %, hrubé oleje a tuky 2,1 %, 
hrubý popel 13 %, vlhkost 3,4 %, vápník 3,4 %, fosfor 2 %, sodík 0,76 %, draslík 
1,4 %, hořčík 0,09 %, síra 0,0081 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin B1 19mg/kg, vitamin B2 
17 mg/kg, vitamin B6 15mg/kg, vitamin B12 860 µg/kg, kalcium-D-pantotenát 
19 mg/kg, niacin 250 mg/kg, biotin 530 µg/kg, taurin 320 mg/kg, oxid železitý 
540 mg/kg.

Funkční pamlsek pro starší psy Doggy´s Senior 75 tbl
Doggy´s Senior je chutné doplňkové krmivo pro psy od 7 let věku.

Podporuje zdraví kostí a zubů.
Obsahuje vysoce kvalitní bílkoviny.
Snížený obsah fosforu pozitivně působí na ledviny starších psů.
L-karnitin zlepšuje kondici svalů a udržuje spalování tuků na správné úrovni.

Dávkování: na 1kg tělesné hmotnosti 1-4 tabletky denně.
Zabezpečte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: cukry, mléko a mléčné výrobky, obiloviny, vejce a vaječné produkty, 
maso a živočišné produkty (drůbeží moučka 3 %), minerální látky.
Analytické složky: hrubý protein 4,1 %, hrubá vláknina 28 %, hrubé oleje a tuky 
2,4 %, hrubý popel 5 %, vlhkost 3,2 %, vápník 1 %, fosfor 0,87 %, sodík 0,51 %, 
draslík 0,35 %, hořčík 0,022 %.

Funkční pamlsek s biotinem Doggy´s 75 tbl
Doggy ́s je doplněk stravy s biotinem plný zdraví prospěšných látek pro vašeho 
psího mazlíčka.

Příznivě působí na zdraví srsti a kůže, zejména u dlouhosrstých plemen.
Pomáhá při nedostatku vitamínů B v těle.
Vhodný pro březí a kojící feny.

Dávkování: 1-4 tabletky denně.
Zabezpečte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky, cukry, minerální látky, měkkýši a korýši (krevety 
ne méně jak 4 %), kvasnice, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 10 %, hrubá vláknina 7,5 %, hrubé oleje a tuky 
2%, hrubý popel 13 %, vlhkost 3,4 %, vápník 3,5 %, fosfor 1,9 %, sodík 0,67 %, 
síra 0,024 %, hořčík 0,092 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin В1 59 mg/kg, vitamin В2 
50 mg/kg, vitamin В6 45 mg/kg, vitamin В12 2600 µg/kg, kalcium-D-pantotenát 
57 mg/kg, niacin 750 mg/kg, biotin 1600µg/kg, taurin 950 mg/kg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12507 244-125074 75 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231125074

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11519 244-11519 75 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231115198

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12568 244-125685 180 ks 12 / 60 36 měsíců 8711231125685



19

V
itam

íny a doplňky stravy

Doplněk stravy pro mláďata Junior Cal 200 g
Beaphar Junior Cal je výživná doplňková krmná směs pro mláďata psů, koček 
a dalších osrstěných domácích mazlíčků.

Obsahuje komplex minerálů.
Pro silnou kostru a zuby.
Vhodný i pro březí a kojící samičky.

Návod k použití: přidávejte do denní krmné dávky zvířete. Pokud krmíte psa 
granulemi, navlhčete je před použitím doplňku Junior Cal vodou, konzervou, 
lososovým či rostlinným olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.
Dávkování: štěňata, mladí psi malých plemen, kočky, koťata a kožešinová zvířata 
– 1 čajová lžička Dodržujte doporučené dávkování.
Pro štěňata velkých plemen doporučujeme výrobek Beaphar Irish Cal.

Složení: minerální látky, kvasnice 
Analytické složky: hrubý protein 2,1 %, hrubá vláknina 0,12 %, hrubé oleje a tuky 
0,2 %, hrubý popel 73 %, vlhkost 14 %, vápník 24 %, fosfor 15 %, hořčík 0,8 %.

Doplněk stravy Irish Cal 250 g
Irish Cal je doplňková krmná směs pro štěňata středních a velkých plemen, 
mladé psy, březí a kojící zvířata (feny a kočky).
Směs vysoce kvalitních minerálů pro správný růst kostry, silné zuby a dobrý sluch. 
Pro štěňata a koťata od dvou měsíců věku. Působí preventivně proti mnoha 
nemocem pohybového aparátu.

Návod k použití: přidávejte do denní krmné dávky zvířete. Pokud krmíte psa nebo 
kočku granulemi, navlhčete je před použitím doplňku Irish Cal vodou, konzervou, 
lososovým či rostlinným olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě. Dodržujte 
doporučené dávkování. Předávkování vápníkem a fosforem může mít negativní 
dopad. Před použitím se poraďte se svým veterinářem.
Dávkování: rostoucím štěňatům a psům malých plemen s hmotností do 10 kg –  
1 čajová lžička. Dospělým psům středních a velkých plemen – 3 čajové lžičky. 
Kočkám, koťatům a březím samičkám – 1 čajová lžička. Pokud krmíte kompletní 
stravou (granule), dávkování může být o polovinu sníženo.

Složení: minerální látky, kvasnice.
Analytické složky: hrubý protein 1,9 %, hrubá vláknina 0,12 %, hrubé oleje a tuky 
0,3 %, hrubý popel 66,2 %, vlhkost 13,6 %, vápník 23 %, fosfor 15 %, hořčík 0,8 %.

Pivovarské kvasnice s česnekem 250 tbl
Beaphar Brewers Yeasts je doplněk stravy pro psy a kočky ve formě tablet  
s pivovarskými kvasnicemi a česnekem.

Obsahuje unikátní komplex vitamínů a minerálů, biotin, zinek a česnek.
Zlepšuje kondici pokožky, srsti a drápů.
Pomáhá v boji proti nežádoucím bakteriím a parazitům v zažívacím traktu.
Zlepšuje imunitu.

Dávkování:
Psi – 1 tableta na 5 kg živé váhy denně.
Kočky – 1 tableta na 3 kg živé váhy denně.
Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: kvasnice, minerální látky, vedlejší produkty rostlinného původu (česnekový 
prášek 1,6 %), obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 28 %, hrubá vláknina 9 %, hrubé oleje a tuky 2,4 %, 
hrubý popel 24 %, vlhkost 9 %, vápník 7,6 %, fosfor 5,7 %, sodík 0,00016 %, 
draslík 0,07 %.
Doplňkové látky/Nutriční doplňkové látky/kg: biotin 2600 µg, zinek 8,03 mg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12664 244-12664 250 ks 3 / 24 36 měsíců 8711231126644

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12428 244-12428 250 g - / 6 24 měsíců 8711231124282

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10321 244-103218 200 g - / 6 24 měsíců 8711231103218
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Doplněk stravy s mořskou řasou Beaphar Algolith 250 g
Doplněk stravy Beaphar Algolith je vyrobený speciální technologií z přírodních 
mořských řas. Zachovává si tak maximum využitelných látek a zvýšené hladiny 
stopových prvků absorbovatelných do organismu zvířat. Vhodný pro pro psy, 
kočky a jiné domácí mazlíčky. Obsahuje vysoké procento stopových prvků a 
vitamínů. Má přirozený vliv na všechny funkce organismu. Primárně však zlepšuje 
vzhled srsti a kondici kůže.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud krmíte granulemi, 
navlhčete je před použitím doplňku Algolith například vodou, konzervou či 
lososovým olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě. Dávkování: štěňatům, 
rostoucím psům, psům malých plemen do 10 kg – 1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 
8-10 týdnů. Dospělým psům středních plemen o hmotnosti 10-30kg – 2 čajové 
lžičky (4,8 g) po dobu 4-6 týdnů. Dospělým psům s hmotností nad 30 kg – 3 čajové 
lžičky po dobu 4-6 týdnů. Březím a kojícím fenám – 3 čajové lžičky po dobu 4-6 
týdnů. Kočkám a březím samicím – 1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 2-4 týdnů. 
Morčatům, králíkům, myším 1/2-1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 2 týdnů. Ptákům 
na 100 g krmiva – 2x na špičku nože (0,2 g).
Složení: sušené mořské řasy. Analytické složky: hrubý protein 7,7 %, hrubá vláknina 
7,9 %, hrubé oleje a tuky 1,5 %, hrubý popel 22 %, vlhkost 12 %, draslík 1,7 %, 
sodík 2,0 %, vápník 1,6 %, hořčík 0,8 %, fosfor 0,1 %. Doplňkové látky/Nutriční 
doplňkové látky: Fe(E1) 1400 mg/kg, Cu(E4) 2,1 mg/kg, I(E2) 1045 mg/kg, 
Zn(E6) 10mg/kg, Mn(Е5) 21,5 mg/kg.

Doplněk stravy s vápníkem Beaphar Salvikal 250 g
Doplněk stravy Salvikal pro psy a kočky obsahuje důležité živiny jako kvasnice, 
vitaminy, minerály a stopové prvky, které zvířátka potřebují každý den, aby byla 
zdravá a plná života. Podporuje růst mláďat. zajišťuje dostatek vitaminů, napomáhá 
předcházet stresu.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce zvířete. Pokud krmíte psa nebo 
kočku granulemi, navlhčete je před použitím doplňku Salvikal vodou, lososovým 
či rostlinným olejem, popřípadě smíchejte s konzervou. Zajistěte přístup k čerstvé 
pitné vodě. Doporučené dávkování: pes/kočka – 1 čajová lžička (cca 5 g) na 
10 kg živé váhy.
Složení: minerální látky, cukry, kvasnice, vedlejší produkty rostlinného původu.
Analytické složky: hrubý protein 6,1 %, hrubá vláknina 0,3 %, hrubé oleje a tuky 
0,5 %, hrubý popel 52 %, vlhkost 7,9 %, vápník 25 %, fosfor 8,3 %, sodík 0,78 %, 
draslík 0,011 %, hořčík 0,055 %.
Doplňkové látky/Nutriční doplňkové látky/kg: biotin 2400 µg, kyselina pantotenová 
220 mg, cholin chlorid 2300 mg, kyselina listová 12 mg, nikotinamid 660 mg, 
vitamin A 132 000 m. j./kg, vitamin B1 59 mg, vitamin B2 270 mg, vitamin B6 
59 mg, vitamin B12 470 µg, vitamin C 200 mg, vitamin D3 13 200 m. j./kg, 
vitamin E 130 m. j./kg, vitamin K3 67 mg, měď 12,7 mg, jód 4,59 mg, mangan 
219 mg, zinek 148 mg, antioxidanty.

Irish Cal tablety 150 tbl
Irish Cal Tablets je chutné doplňkové vitaminové krmivo pro psy a kočky. 
Tabletky jsou ve tvaru srdce a mají oblíbenou játrovou příchuť. Vhodné zejména 
pro štěňata a koťata, březí a kojící kočky a feny.
Směs vysoce kvalitních minerálů pro správný růst kostry, silné zuby a dobrý sluch. 
Působí jako prevence proti mnoha nemocem pohybového aparátu.

Návod k použití: podejte zvířeti přesný počet tablet dle dávkování. Zajistěte 
přístup k čerstvé pitné vodě.
Dodržujte návod k použití. Předávkování vápníkem a fosforem může mít negativní 
dopad. Před použitím se poraďte se svým veterinářem.
Dávkování: psi a kočky do 10 kg – 1 tableta denně, psi do 20 kg – 2 tablety 
denně, psi do 30 kg – 3 tablety denně, psi do 40 kg – 4 tablety denně, Psi nad 
40 kg – 5 tablet denně.

Složení: minerální látky, maso a živočišné produkty (játra 5 %), kvasnice.
Analytické složky: hrubý protein 4,9 %, hrubá vláknina 0,12 %, hrubé oleje a tuky 
1,7 %, hrubý popel 64 %, vlhkost 17 %, vápník 21 %, fosfor 14 %, sodík 0,019 %, 
hořčík 0,8 %, draslík 0,049 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13276 244-13276 150 ks 3 / 36 36 měsíců 8711231132768

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12626 244-51567 250 g - / 6 24 měsíců 8711231626267

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12494 244-12494 250 g - / 6 48 měsíců 8711231124947
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Doplněk stravy s vápníkem Vitamin Cal 250 g
Beaphar Vitamin Cal je doplňkové krmivo pro psy, kočky, hlodavce a okrasné 
ptactvo. Obsahuje vysoce kvalitní minerály, stopové prvky a vitamíny. 
Vyrovnává nedostatek živin v potravě, podporuje silné kosti a zuby, má příznivý 
vliv na všechny tělesné funkce, podporuje imunitu. Vhodný zejména pro psy a 
kočky krmené vařenou nebo syrovou stravou.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud krmíte granulovanou 
stravou, navlhčete ji před přidáním přípravku vodou, konzervou, rostlinným či 
lososovým olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.
Dávkování: psi malých plemen a kočky – 1 odměrná lžička (3 g), psi středních 
plemen – 2 odměrné lžičky (6 g), psi velkých plemen – 3 odměrné lžičky (9 g), 
hlodavci – 0,5 g na 1 kg hmotnosti, ptáci – na 100 g krmiva 2x na špičku nože.
Složení: minerální látky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší produkty rostlinného 
původu, řasy. Analytické složky: hrubý protein 0,1 %, hrubá vláknina 0 %, hrubé 
oleje a tuky 0,1 %, hrubý popel 68,2 %, vlhkost 13,6 %, vápník 22 %, fosfor 12 %, 
sodík 1,4 %. Doplňkové látky/Nutriční doplňkové látky v 1 kg: vitamin A 6900 
m.j./kg, vitamin D3 13000 m.j./kg, vitamin E 120 mg, Vitamin B2 40 mg, kyselina 
pantotenová 70 mg, nikotinamid 180 mg, vitamin B12 100 µg, biotin 1000 µg, 
měď 95 mg, jód 4 mg, železo 790 mg, mangan 240 mg, zinek 400 mg.

Multivitaminové tablety TOP 10 180 tbl
Multivitaminové tablety jsou vhodným doplňkem stravy pro psy. Obsahují 
kvalitní komplex vitaminů a minerálů pro zdraví vašeho psího miláčka.

Zvyšují vitalitu a obranyschopnost organismu.
Podporují vývoj zdravé kostry a zubů u mladých psů.
Zlepšují stav a vzhled srsti.
L-karnitin pomáhá posílit svalovou soustavu a srdce.
Dávkování: 1 tableta denně na 5 kg váhy psa.

Složení: mléko a výrobky mléčného původu, cukry, minerály, ryba a rybí produkty 
(krevety min. 4 %), kvasnice. 
Analytické složky: hrubý protein 41 %, vlhkost 20 %, hrubé tuky 6,8 %, vápník 
5,3 %, fosfor 3,7 %, draslík 1,8 %, hrubá vláknina 0,8 %, hrubý popel 0,2 %, 
sodík 0,1 %, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, 
vitamin B12, D-pantothenát vápenatý, nikotinamid, biotin, L-karnitin, chlorid.

Doplněk stravy Beaphar Drucal 250 g
Drucal je doplněk stravy pro psy a kočky bohatý na minerály, dextrózu a mořské 
řasy. Vápník a další minerály pomáhají posílit svaly, klouby, kosti a zuby. 
Dextróza urychluje metabolismus a zlepšuje krvetvorbu. Mořské řasy podporují 
kondici kůže a srsti, zvýrazňuji přirozené zbarvení.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud svého mazlíčka krmíte 
granulemi, navlhčete je před použitím doplňku Drucal vodou, konzervou, lososovým 
či rostlinným olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě. Dávkování: psi malých 
plemen, kočky а kožešinová zvířata – 1 čajová lžička, psi středních plemen – 2 
čajové lžičky, psi velkých plemen – 3 čajové lžičky. Dodržujte doporučené 
dávkovaní.
Zdvojnásobte dávku zvířatům s ochablým svalstvem, poruchou zažívaní, březím 
a kojícím samičkám. 
Složení: cukry (dextróza 48 %), minerální látky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší 
produkty rostlinného původu, semena (kakaový prášek 3,4 %), kvasnice, řasy. 
Analytické složky: hrubý protein 3,5 %, hrubá vláknina 1,1 %, hrubé oleje a tuky 
0,78 %, hrubý popel 30 %, vlhkost 12 %, monohydrát dextrózy 43 %, hydrogen-
fosforečnan sodný 38 %, pentahydrát laktátu vápenatého 3,8 %, uhličitan vápenatý 
3 %, kaseinát vápenatý 2,7 %, glycerofosfát sodný 0,1 %. Doplňkové látky/
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: nikotinamid 0,001 %, vitamin B1 0,0003 %, 
oxid zinečnatý 0,0052 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12471 244-12471 250 g - / 6 24 měsíců 8711231124718

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12542 244-125425 180 ks 3 / 54 36 měsíců 8711231125425

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12410 244-12410 250 g - / 6 24 měsíců 8711231124107
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Multivitaminová Duo Active pasta 100 g 
Dvoubarevná multivitaminová pasta Beaphar Duo Active je doplněk stravy 
pro psy a štěňata od 6 týdnů věku.
Žlutá pasta obsahuje vitaminy, minerály a omega-6 mastné kyseliny pro zdravou 
kůži a krásnou srst, zvyšuje odolnost proti nemocem, L-karnitin posiluje svaly.
Hnědá pasta zahrnuje látku BIO MOS pro podporu zdravé střevní mikroflóry.

Návod k použití: smíchejte s krmivem nebo podávejte přímo z tuby.
Dávkování: jednou denně 3 cm pasty na 5 kg tělesné hmotnosti. Zajistěte přístup 
k čerstvé pitné vodě.

Složení: oleje a tuky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší produkty rostlinného původu 
(sladový extrakt 3,8 %, MOS 4700 mg/kg), kvasnice, minerální látky, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 16 %, hrubá vláknina 0,05 %, hrubé oleje a tuky 
52 %, hrubý popel 4,2 %, vlhkost 2,2 %, vápník 0,55 %, fosfor 0,46 %, sodík 0,41 %, 
draslík 0,67 %, hořčík 0,047 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky na 1 kg: vitamin B1 370 mg, vitamin B2 
110 mg, vitamin B6 180 mg, vitamin B12 1500 µg, kalcium-D-pantotenát 540 mg, 
nikotinamid 990 mg, biotin 320 µg, vitamin E 130 m.j./kg, kyselina listová 27 mg, 
L-karnitin 370 mg, antioxidanty.

Kapky pro rychlé a úplné přelínání Laveta Super 50 ml
Laveta Super je doplňkové krmivo pro psy ve formě kapek, které jsou speciálně 
vyvinuté pro podporu, lepší kondici a vzhled srsti. 

Zamezují vypadávání a svědění srsti.
Usnadňují sezónnímu línání.
Obsahují L-karnitin pro silné svalstvo a zdravé srdce.

Návod k použití: Podávejte denně do krmiva nebo pitné vody. Před použitím 
protřepejte.  Dávkování:  Váha psa/kg dávka/ml/kapek
 < 2,5  0,19/5
 2,5 - 5  0,30/7
 5 - 10  0,50/11
 10 - 30  1,00/22
 30 - 80  2,00/44
V případě potřeby můžete denní dávku zvýšit až na trojnásobek. Zvýšená dávka 
se smí podávat maximálně 7 dní! Nikdy nepodávejte výrobek přímo do úst psa. 
Vždy smíchejte výrobek s krmením či pitnou vodou. 

Složení: cukry, obiloviny. Analytické složky: hrubý protein 0,94%, hrubé oleje a 
tuky 14%, hrubý popel 1,3%, vlhkost 81%, vápník 0,024%, fosfor 0,024%, sodík 
0,0046%, draslík 0,027%. Nutriční doplňkové látky: Vit. A 1050000 IU/l, Vit. E 
6300 mg/l, Vit. B1 260 mg/l, Vit. B2 730 mg/l, Vit. B12 7100 µg/l, 
Nikotinamid 3000 mg/l, Kyselina pantotenova 2500 mg/l, Vit. D3 792 IU/l, 
L-karnitin 5200 mg/l, Vit. B6 270 mg/l.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13687 244-125548 50 ml - / 72 24 měsíců 8711231136872

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12960 244-129607 100 g 6 / 84 24 měsíců 8711231129607
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Funkční pamlsek s glukosaminem Chondro Treat 150 g
Ztráta vitality, odmítání procházek nebo problémy při chůzi na schodech mohou 
znamenat, že vašeho psa trápí ztuhlost či bolestivost kloubů. Vysoce chutný funkční 
pamlsek Beaphar TOP 10 Chondro Treat je proto ideálním doplňkem stravy pro 
ty psy, kteří mají problémy s pohybovým aparátem.

Obsahuje glukosamin, který regeneruje udržuje optimální stav kloubů.
Stimuluje produkci zdravé pojivové tkáně, chrupavky a kloubních tekutin.
Výsledky bývají viditelné po 3-4 týdnech.

Dávkování: 1 pamlsek na 5 kg váhy psa za den. Po dosažení výrazného zlepšení 
stavu (obvykle po cca 7-8 týdnech), přejděte na udržovací dávku 1 pamlsek na 
10 kg váhy za den.
Zajistěte přístup k čerstvé, pitné vodě.
Někteří psi mohou reagovat na podávání tohoto přípravku méně výrazně, v takovém 
případě se poraďte s veterinářem.
Nepodávejte kočkám.

Složení: obiloviny, voda, maso a živočišné produkty (minimálně 4 % krůtí maso), 
vedlejší produkty rostlinného původu, minerální látky (minimálně 4 % glukosamin), 
oleje a tuky.
Analytické složky: hrubý protein 14,4%,  hrubá vláknina 1 %, hrubé oleje a tuky 
3,7 %, hrubý popel 6,5 %, vlhkost 18 %, vápník 1 %, fosfor 0,8 %, sodík 0,35 %, 
glukosamin 40000 mg/kg, taurin 2000 mg/kg.

Doplněk stravy Chondro Fit glukosamin chondroitin 35 ml
Beaphar Chondro Fit je doplňkové krmivo pro psy a kočky. Jejich klouby se totiž 
v průběhu života velmi opotřebovávají, zvláště při nadměrné zátěži, a proto je 
potřeba je udržet pružné a zdravé.

Obsahuje lehce stravitelné složky, které jsou stavebními buňkami chrupavky.
Obnovuje strukturu chrupavky při běžném každodenním opotřebení.
Podporuje tvorbu kloubního maziva, chrání klouby při vysoké zátěži.
Měď a mangan pro zdravý růst kostry a vývoj kostí.

Návod k použití: před použitím lahvičku dobře protřepejte. Přimíchejte denní 
dávku vitamínů do krmiva nebo přímo do úst. Zajistěte dostatečné množství čerstvé 
pitné vody. 
První efekt můžete pozorovat za 1-3 týdny. Abyste dosáhli odpovídajících 
výsledků, je potřeba užívat minimálně měsíc. Doporučujeme pokračovat v užívání 
na každodenní bázi. 

Dávkování:
Pro psy do 20 kg a kočky – 1 ml (1x stlačení dávkovače) za den
Pro psy nad 20 kg – 2 ml (2x stlačení dávkovače) za den

Složení: cukry (monohydrát glukózy), maso a živočišné produkty (hydrolyzát 
kolagenu), vedlejší produkty rostlinného původu (propylen glykol, hyaluronát 
sodný, dimethyl sulfonát).
Analytické složky: hrubý proten 11 %, hrubé oleje a tuky 0,23 %, hrubý popel 
0,32 %, vlhkost 83 %, vápník 0,006 %, sodík 0,08 %, hořčík 0,000058 %, 
draslík 0,0260 %, 0,13 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky na kg: vitamin B6 270 mg, vitamin C 
5000 mg, kyselina D-glukorunová 15000 mg, měď 76,3 mg, pentahydrát síranu 
měďňatého 300 mg, mangan 943 mg, monohydrát síranu manganičitého 2900 mg, 
DL-methionin 3000 mg, glycin 26000 mg, L-arginin 3000 mg, kyslina L-glutamová 
10000 mg, L-glutamin 20000, L-prolin 19000 mg. Výrobek je určen pouze pro 
zvířata. Uchovejte mimo dosah dětí.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13208 244-13208 35 ml 6 / 36 24 měsíců 8711231132089

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12633 244-126316 150 g - / 12 24 měsíců 8711231126330
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Vitamínové kapky Bea Vit Totaal 50 ml
Vitaminové kapky Bea Vit Totaal jsou komplexní doplňkové krmivo pro psy, 
kočky, exotické ptactvo a hlodavce.

Obsahují vitamíny nezbytné pro zdraví.
Příznivě působí na zvířata ve zhoršené kondici, v období rekonvalescence, po 
odčervení a během línání.
Snižuje možnost výskytu ekzémů a kožních onemocnění.

Návod k použití: kapky denně přimíchejte do krmiva. 

Složení: cukry, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 1,1 %, hrubý popel 1 %, hrubé oleje a tuky 
0,0005 %, vlhkost 96 %, vápník 0,024 %, fosfor 0,31 %, sodík 0,0046 %, draslík 
0,027 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky v 1 l : vitamin B1 260 mg, vitamin B2 
730 mg, kyselina pantotenová 2500 mg, nikotinamid 5700 mg, vitamin B6 360 mg, 
vitamin B12 7100 µg, biotin 7200 µg.

Salmon Oil 430 ml
Lososový olej je chutným doplňkem stravy pro psy a kočky a zdrojem kvalitních 
esenciálních mastných kyselin.

Obsahuje 24 % Omega-3 mastných kyselin a 6 % Omega-6 mastných kyseliny 
pro zdravé srdce a krevní oběh.
Udržuje pružné klouby.
Vhodné jako zdroj energie pro psy se zvýšenou aktivitou.
Dávkování: před použitím protřepejte. Přidávejte denně do obvyklé dávky krmiva.
Malí psi a kočky – 7,5 ml
Střední psi – 10ml
Velcí psi – 15 ml
Při správném používání tento produkt nezpůsobuje zvýšení tělesné hmotnosti. 
Vždy zajistěte zvířeti čerstvou pitnou vodu.

Složení: lososový olej, antioxidanty.
Analytické složky: hrubé oleje a tuky 98,5 %. 
Skladujte při pokojové teplotě, nenechávejte v chladničce.

Vitamínové kapky B-komplex 50 ml
Vitaminové kapky B-komplex jsou vhodné doplňkové krmivo pro všechna 
domácí zvířata – psy, kočky, okrasné ptactvo a hlodavce.
Vitamíny skupiny B podporují:
zdravou srst a peří, vyrovnaný nervový systém a metabolismus.

Složení: cukry, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 1,1 %, hrubé oleje a tuky 0,0005 %, hrubý popel 
1,0 %, vlhkost 96 %, vápník 0,024 %, sodík 0,0046 %, fosfor 0,31 %, draslík 
0,027 %. Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky: vitamin B1 208-312 mg, 
vitamin B2 304-456 mg, nikotinamid 4560-6840 mg, kyselina pantothenová 
(vitamin B5) 2080-3100 mg, vitamin B6 304-456 mg, vitamin B12 5440-8160 µg, 
biotin 5440-8160 µg.

Návod k použití: před použitím protřepejte. Přimíchejte denní dávku vitamínů 
do krmiva či pitné vody. 
Dávkování: psi malých plemen – 5-10 kapek, psi středních plemen – 10-25 kapek, 
psi velkých plemen – 25-50 kočky – 2-25 kapek, hlodavci – 1-17 kapek, králíci 
– 58 kapek, laboratorní zvířata a okrasné ptactvo – 1-18 kapek.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12523 244-116416 50 ml 3 / 72 24 měsíců 8711231125234

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11285 244-11285 430 ml - / 6 18 měsíců 8711231112852

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12620 244-116553 50 ml 6 / 72 24 měsíců 8711231126200
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Šampon pro bílou srst 250 ml
Provitaminový šampon Beaphar je speciálně vyvinutý přípravek pro psy s bílou 
srstí.

Šampon neobsahuje bělidlo.
Aktivuje přirozené pigmenty srsti, a tím zvýrazňuje barvu srsti.
Extrakt z aloe vera chrání srst a pokožku proti vysušení.
Je pH neutrální, a tedy vhodný i pro citlivou pokožku.

Návod k použití: šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého šamponu závisí na velikosti psa.
Namočte srst teplou vodou a vmasírujte šampon, až se vytvoří pěna. Nechte 
působit 2-3 minuty a důkladně vypláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, zbylou 
vodu důkladně vysušte ručníkem, případně psa vyfénujte.

Šampon pro zlatou a hnědou srst 250 ml
Provitaminový šampon Beaphar je speciálně vyvinutý kosmetický přípravek pro 
psy se srstí v odstínech hnědé a zlaté.

Šampon aktivuje přirozené pigmenty v srsti, čímž barvu zvýrazňuje.
Díky výtažku z aloe vera je pokožka a srst chráněna před vysoušením.
Srst vašeho mazlíčka bude nádherně lesklá a bez sklonu k cuchání.
Šampón je pH neutrální, vhodný i pro citlivou pokožku.

Návod k použití:  šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého šampónu je závislé na velikosti psa. Namočte srst teplou vodou a 
vmasírujte šampón, až se vytvoří pěna. Nechte působit 2-3minuty a důkladně 
vypláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, zbylou vodu důkladně vysušte ručníkem, 
případně psa vyfénujte.

Šampon pro štěňata 250 ml
Provitaminový šampon Beaphar je speciálně vyvinutý kosmetický přípravek 
pro jemnou pokožku štěňat všech plemen, ale i pro psy s citlivou kůží.

Aloe Vera olej chrání srst a pokožku proti vysoušení.
Po použití šamponu je srst jemná, zdravá a lesklá.
Je pH neutrální a dermatologicky testovaný.

Návod k použití: šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého přípravku je závislé na velikosti psa.
Namočte srst teplou vodou a vmasírujte šampon až se vytvoří pěna. Nechte 
působit 2-3 minuty a důkladně opláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, důkladně 
vysušte psa ručníkem, případně vyfénujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18235 244-18235 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231182350

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18267 244-18267 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231182671

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18261 244-18261 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231182619
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Šampon pro obnovu srsti 250 ml
Provitaminový šampon Beaphar je speciálně vyvinutý kosmetický přípravek pro 
psy s citlivou pokožkou nebo se suchou, lámavou či narušenou srstí.

Obsahuje unikátní obnovující komplex.
Díky extraktu Aloe Vera bude srst zdravější a lesklejší.
Šampon je pH neutrální a dermatologicky testovaný.

Návod k použití: šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého přípravku je závislé na velikosti psa. Namočte srst teplou vodou a 
vmasírujte šampon až se vytvoří pěna. Nechte působit 2-3 minuty a důkladně 
opláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, důkladně vysušte psa ručníkem, případně 
vyfénujte.

Šampon proti zacuchání 250 ml
Provitaminový šampon Beaphar je speciálně vyvinutý kosmetický přípravek pro 
dlouhosrstá plemena psů.

Vyživuje srst od kořínků, dodá ji lesk a pěstěný vzhled.
‘Anti-tangle’ receptura zajistí výživu srsti, předejde zacuchání a lámání srsti.
Šampon je pH neutrální, je vhodný i pro citlivou pokožku.

Návod k použití: šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého přípravku je závislé na velikosti psa. Namočte srst teplou vodou a 
vmasírujte šampon, až se vytvoří pěna. Nechte působit 2-3 minuty a důkladně 
opláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, důkladně vysušte ručníkem, případně psa 
vyfénujte.

Šampon pro černou srst 250 ml
Provitaminový šampon Beaphar je speciálně vyvinutý kosmetický přípravek pro 
psy s černou a tmavou srstí.

Šampon aktivuje přirozené pigmenty v srsti, čímž barvu zvýrazňuje.
Díky výtažku z aloe vera je pokožka a srst chráněna před vysoušením.
Srst vašeho mazlíčka bude nádherně lesklá a bez sklonu k cuchání.
Šampón je pH neutrální, vhodný i pro citlivou pokožku.

Návod k použití: šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého šamponu je závislé na velikosti psa. Namočte srst teplou vodou a 
vmasírujte šampon, až se vytvoří pěna. Nechte působit 2-3minuty a důkladně 
vypláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, zbylou vodu důkladně vysušte ručníkem, 
případně psa vyfénujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18255 244-18255 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231182558

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18238 244-18238 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231182381

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18236 244-18236 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231182367
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Šampon universální 250 ml
Provitaminový šampon je speciálně vyvinutý univerzální šampón pro všechna 
plemena psů.

Posiluje srst od kořínků ke konečkům.
Po použití je srst zdravá, zářivá a voňavá.
Má neutrální pH a je vhodný i pro velice citlivou pokožku.

Návod k použití: šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého přípravku je závislé na velikosti psa. Namočte srst teplou vodou a 
vmasírujte šampon až se vytvoří pěna. Nechte působit 2-3 minuty a důkladně 
opláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, důkladně vysušte psa ručníkem, případně 
vyfénujte.

Šampon pro citlivou kůži 250 ml
Provitaminový šampon Beaphar je speciálně vyvinutý kosmetický přípravek pro 
psy či kočky s citlivou pokožkou. Obsahuje speciální formuli bylinek a přírodních 
olejů, které pečují o kůži a srst domácích mazlíčků.

Je velice jemný a snadno odstraňuje špínu z pokožky a srsti.
Nevysušuje a nedráždí pokožku.
Po použití bude pokožka v rovnováze a funkce mazových žláz v harmonii.
Je pH neutrální.
Vhodný i pro mazlíčky s mastící se pokožkou a srstí.

Návod k použití: šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého přípravku je závislé na velikosti psa. Namočte srst teplou vodou a 
vmasírujte šampon až se vytvoří pěna. Nechte působit 2-3 minuty a důkladně 
opláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, důkladně vysušte psa ručníkem, případně 
vyfénujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18291 244-18291 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231182916

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15016 244-15016 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231150168



28

Ko
sm

et
ik

a

Šampon proti svědění kůže 200 ml
Šampon proti svědění je speciálně vyvinutý přípravek pro kočky a psy, kteří 
často trpí podrážděním kůže (ekzém, po bodnutí hmyzem atp.) Je pH neutrální, 
hydratuje pokožku vašeho miláčka a zanechává jeho srst zářivou.

Složky šamponu neutralizují téměř všechny původce podráždění.
Vitamin E snižuje vliv volných radikálů na pokožku.
Aloe vera chrání kůži před dehydratací.
Olej z citrónové trávy působí protizánětlivě.
MSM (Methyl Sulphonyl Metan) posiluje srst i pokožku a zvyšuje jejich odolnost 
proti alergenům.

Návod k použití: množství šamponu závisí na velikosti zvířete. Navlhčete srst 
psa teplou vodou a vmasírujte šampon. Zabraňte jeho vniknutí do očí, uší a tlamy. 
Nechte 2-3 minuty působit a dobře opláchněte. Poté psa osušte ručníkem. Pokud 
to je nutné, proceduru opakujte.

Šampon proti lupům 200 ml
Šampon proti lupům je speciálně vyvinutý přípravek pro psy a kočky. Jemně čistí 
jejich suchou a citlivou pokožku a srst, aniž by narušil její přirozenou ochrannou 
vrstvu.

Olej z měsíčku lékařského působí proti mykózám.
Olej z levandule vyvažuje strukturu buněk pokožky.
Bergamonový olej působí protizánětlivě.
Kyselina salicylová pokožku hydratuje a redukuje tvorbu lupů.
Obsahuje MSM,který posiluje srst a pokožku a zvyšuje jejich odolnost proti 
alergenům.

Návod k použití: navlhčete srst psa teplou vodou a vmasírujte šampon. Zabraňte 
vniknutí do očí, uší a tlamy. Nechte 2-3 minuty působit a opláchněte. Poté psa 
osušte ručníkem. Pokud je to nutné, proceduru opakujte.

Hypoalergenní šampon 200 ml
Hypoalergenní šampon Beaphar je speciálně vyvinutý přípravek pro kočky a 
psy, kteří často trpí alergickými reakcemi. Působí léčivě nebo jako profylaktická 
péče u alergických zvířat.

Čistí srst a pokožku, aniž by narušil ochrannou přirozenou vrstvu kůže.
Neobsahuje alergeny, je pH neutrální.
Obsahuje MSM (Methyl Sulphonyl Metan), který posiluje srst a pokožku a zvyšuje 
jejich odolnost vůči alergenům.

Návod k použití: množství šamponu závisí na velikosti psa. Navlhčete srst psa 
teplou vodou a vmasírujte šampon. Zabraňte vniknutí do očí, uší a tlamy. Nechte 
2-3 minuty působit a opláchněte. Poté psa osušte ručníkem. Pokud je to nutné, 
proceduru opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15290 244-15290 200 ml 3 / 27 36 měsíců 8711231152902

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15291 244-15291 200 ml 3 / 27 36 měsíců 8711231152919

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15292 244-15292 200 ml 3 / 27 36 měsíců 8711231152926
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BIO šampon pro lesklou srst 
BIO Shiny coat šampon obsahuje gel z Aloe vera z organického zemědělství, 
který hydratuje pokožku a zanechává hebkou srst. Certifikát Ecocert garantuje 
přírodní původ použitých složek. Šampon obohacený o makadamiový olej a ibišek 
vyživuje a chrání srst vašeho psa. Neutrální pH je šetrné k pokožce vašeho psa. 

Návod k použití: navlhčete srst psa teplou vodou. Vmasírujte šampon do srsti 
a vytvořte pěnu. Opláchněte a opakujte dle potřeby. Srst dobře vysušte.

BIO šampon 2 v 1
BIO Shampoo & Conditioner – šampon s kondicionérem obsahuje gel z Aloe 
vera z organického zemědělství, který hydratuje pokožku a zanechává hebkou srst. 
Certifikát Ecocert garantuje přírodní původ použitých složek. Šampon obohacený 
o arganový olej a olej z meruňkových jader napomáhá obnovit pružnost srsti a 
ulehčuje její rozčesávání. Neutrální pH je šetrné k pokožce vašeho psa. 

Návod k použití: navlhčete srst psa teplou vodou. Vmasírujte šampon do srsti 
a vytvořte pěnu. Opláchněte a opakujte dle potřeby. Srst dobře vysušte.

BIO šampon pro štěňata
BIO šampon pro štěňata obsahuje gel z Aloe vera z organického zemědělství, 
který hydratuje pokožku a zanechává hebkou srst. Certifikát Ecocert garantuje 
přírodní původ použitých složek. Šampon s obsahem třešňového květu a papáje 
hydratuje a chrání pokožku vašeho štěňátka. Neutrální pH je šetrné k pokožce 
vašeho štěněte. 

Návod k použití: navlhčete srst štěněte teplou vodou. Vmasírujte šampón do 
srsti a vytvořte pěnu. Opláchněte a opakujte dle potřeby. Srst dobře vysušte. 

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12281 244-12281 200 ml 3 / 36 30 měsíců 8711231122813

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12283 244-12283 200 ml 3 / 36 30 měsíců 8711231122837

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12282 244-12282 200 ml 3 / 36 30 měsíců 8711231122820
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Šetrný ke kůži a srsti.
Šetrný k přírodě.

Šampon 
s Aloe Vera

NEW

Recyclable
sugarcane

tubes
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BIO suchý šampon ve spreji
BIO Suchý šampon jemně čistí a vyživuje srst vaší kočky nebo psa nebo bez 
potřeby oplachování. Obsahuje gel z Aloe vera z organického zemědělství, který 
hydratuje pokožku a zanechává srst. Certifiktá Ecocert garantuje přírodní původ 
použitých složek*. Sprej, obohacený o vlčí mák a granátové jablko, zanechává 
srst lesklou a pomáhá obnovit její pružnost. Neutrální pH je šetrné k pokožce 
vašeho zvířátka.

Návod k použití: lahvičku před použitím protřepejte. Důkladně nastříkejte na 
srst vašeho zvířátka ze vzdálenosti cca 20 cm. Jemně vmasírujte, nechejte několik 
minut působit a pročešte. Srst nemusíte oplachovat. Obsahuje 98,9 % přírodních 
složek a 15,7 % složek organických. 

BIO sprej proti zacuchání
BIO Sprej proti zacuchání usnadňuje rozčesávání delší srsti koček a psů bez 
potřeby oplachování. Obsahuje gel z Aloe Vera z organického zemědělství, 
který hydratuje pokožku a zanechává hebkou srst. Certifikát Ecocert garantuje 
přírodní původ použitých složek*. Sprej obohacený o brutnákový olej a mátu 
pomáhá obnovit pružnost srsti a usnadňuje rozčesávání. Neutrální pH je šetrné 
k pokožce vašeho zvířátka. 

Návod k použití: lahvičku před použitím protřepejte. Důkladně nastříkejte na 
srst vašeho zvířátka ze vzdálenosti cca 20 cm. Jemně vmasírujte, nechejte několik 
minut působit a pročešte. Srst nemusíte oplachovat.
*Ekologicky pěstované účinné složky. Obsahuje 99,9 % přírodních složek a 20 % 
složek organických

BIO šampon Sensitive
BIO šampon Sensitive obsahuje gel z Aloe Vera z organického zemědělství, 
který hydratuje pokožku a zanechává hebkou srst. Certifikát Ecocert garantuje 
přírodní původ použitých složek. Šampon obohacený o třezalku tečkovanou a 
černý rybíz chrání a zklidňuje citlivou pokožku. Neutrální pH je šetrné k pokožce 
vašeho psa. 

Návod k použití: navlhčete srst psa teplou vodou. Vmasírujte šampon do srsti a 
vytvořte pěnu. Opláchněte a opakujte dle potřeby. Srst dobře vysušte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12287 244-12287 200 ml 3 / 36 30 měsíců 8711231122875

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17748 244-17748 200 ml 3 / 39 30 měsíců 8711231177486

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17750 244-17750 200 ml 3 / 39 30 měsíců 8711231177509
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Rozčesávací sprej Free sprej 150 ml
Beaphar Free je sprej proti plstnatění srsti psů a koček s přídavkem mandlového 
oleje.

Usnadňuje rozčesávání srsti.
Pomáhá přecházet plstnatění.
Dodává srsti jemný lesk.

Návod na použití: před upotřebením důkladně protřepte. Postříkejte psa či kočku 
kočku ze vzdálenosti 30 cm, nechte působit 10 minut a důkladně srst pročešte. 
Nestříkejte v blízkosti očí, nosu a úst.

Sprej s makadamovým olejem 150 ml
Vyživujicí sprej s makadamovým olejem byl vytvořen speciálně pro suchou 
pokožku a srst psů a koček.

Vhodný pro všechna plemena psů a koček.
Zlepšuje kondici srsti a usnadňuje rozčesávání.

Návod k použití: před použitím protřepejte. Důkladně nastříkejte ze vzdálenosti 
30 cm, nechte působit 10 minut a poté vyčešte.
Neaplikujte v okolí nosu, očí, tlamy a uší. Ve výjimečných případech může nastat 
alergická reakce na aktivní složku.

Suchý šampon Grooming pudr 150 g
Suchý šampon Grooming Powder ve formě pudru je praktický pomocník 
určený k rychlému umytí a úpravě psa bez použití vody.

Osvěžuje srst vašeho mazlíčka.
Odstraňuje nepříjemný zápach a špínu.

Návod k použití: množství přípravku je závislé na velikosti psa. Začněte na 
zadní časti těla psa a pokračujte směrem k hlavě. Rozhrnujte srst a současně ji 
sypte pudrem. Jemně jej vmasírujte do srsti a pak vyčešte. Zabraňuje vniknutí 
přípravku do očí, nosu, úst a genitálií. V případě zasažení očí je vypláchněte 
proudem čisté vody.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10475 244-104024 150 g - / 6 36 měsíců 8711231104758

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12558 244-125586 150 ml 6 / 24 60 měsíců 8711231125586

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12556 244-125562 150 ml 6 / 24 60 měsíců 8711231125562
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Čistící sprej Quick Washing 250 ml
Čistící prej Quick Washing snadno a rychle vyčistí srst vašeho zvířete bez 
použití vody.

Pro psy, kočky, poníky i koně.
Výsledkem je svěží a zářivá srst s příjemnou vůní.
Vhodný také po stříhání, k vyčištění pacek nebo pro odstranění mastných skvrn.

Návod k použití: před použitím důkladně protřepte. Množství použitého 
přípravku je závislé na velikosti zvířete. Nastříkejte sprej na srst a vmasírujte tekutinu 
řádně do srsti a pokožky. Nechte působit 2-3 minuty, poté vysušte zvíře do sucha 
čistým ručníkem. Po ošetření zanechá přípravek slabé mentolové aroma.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13999 244-639991 250 ml - / 6 36 měsíců 8711231139996

Chcete 
vědět více?

Navštivte naše webové stránky, 
facebookový profil, či kanál

Beaphar EE na Youtube.
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stálých zubů
mají psi od
věku 5-7
měsíců

42 30

8 z 10
psů

Myslíte si, že zuby vašeho mazlíčka jsou v pořádku?
Zamyslete se znovu…

Počet domácích mazlíčků vykazujících známky dentálního onemocnění ve věku 3 let:

Náklady na čištění zubů kartáčkem po dobu 1 roku

800 Kč

Průměrné náklady na odstranění zubního kamene 

2.000 Kč

operací prováděných veterináři
se týkalo problémů se zuby 

Je výsledkem zánětlivého procesu, 
způsobeného zbytky potravy, 
bakteriemi a zubním plakem 
v prostoru mezi dásní a zubem. 
Zánět se šíří do kostí.

Periodontální
onemocnění

Začervenalé
oteklé dásně nebo

zubní kámen 

Časté drbání
tlamy

Krvácení z tlamy

Neochota jíst

Zápach z tlamy

Příznaků onemocnění
zubů u psů a koček

Krmte zdravou stravou:
suchá, kompletní strava
je lepší pro ústní hygienu

než mokré krmivo. 

1 2 3

Péčí o zuby domácího mazlíčka 
může ušetřit peníze v budoucnu!

3 věci, které můžete udělat pro zuby
vašeho domácího mazlíčka:

7 z 10
koček

100% —

80% —

60% —

40% —

20% —

Proč váš domácí mazlíček potřebuje zubní péči?

stálých zubů
mají kočky od

věku 3-6
měsíců

Podávejte denně ústní
vodu nebo dentální

tyčinku. 

Čistěte zuby alespoň
jednou týdně. 



36

Pr
ev

en
ce

Proč čistit zuby?
Dentální hygiena je u psů a koček stejně důležitá jako u lidí. Právě jako lidé 
trpí i zvířata zápachem z úst a zubním kazem. Pravidelnou péčí o zuby 
Vašeho mazlíčka předejdete dentálním problémům a následně i drahému 
veterinárnímu ošetření. Hlavní příčinou zubních onemocnění zvířat je 
krmení lidskou stravou, která obsahuje cukry škodlivé pro zvířecí chrup. 
Pokud krmíte Vašeho zvířecího miláčka konzervami, je dentální hygiena 
také velmi důležitá, neboť nedochází k čištění zubů během krmení, jako je 
tomu u suché stravy. Naopak, zbytky stravy se usazují na zubech a dochází 
ke kažení zubů.

Evropské statistiky uvádějí, že 80% dospělých psů a koček má problémy  
s chrupem a zápachem z úst, avšak pouhá 3% majitelů dbá na zubní 
hygienu svých zvířecích mazlíčků.   

Psí chrup
Psi mají, stejně jako vlci, chrup masožravce: špičáky zachycují kořist a 
řezáky, maso trhají. Štěňata se rodí bez zubů a ve věku okolo dvou týdnů 
jim začínají růst první mléčné zuby, které jsou zhruba od třetího měsíce 
nahrazovány zuby dospělce. 

Zubní prohlídka
S pomocí následujících obrázků můžete zkontrolovat stav zubů Vašeho zvířecího 
miláčka.

Zdravé zuby
Zdravé zuby na sobě nemají vrstvu zubního plaku a vypadají (včetně dásní) zhruba 
jako na obrázku.

Zubní plak
Pokud zuby Vašeho zvířete vypadají takto, pak je jasné, že trpí zubním plakem. 
Zubní plak je častým problémem. Skládá se z vrstvy bakterií, vápníku a fosforu, které 
pocházejí ze slin, potravy a vody. Zubní plak se obvykle hromadí v okolí dásní, ale 
může se vyskytovat i na jiných místech, zejména tam, kde zvíře špatně dosáhne 
jazykem. Věk a individuální predispozice zvířete jsou taktéž důležitým faktorem tvorby 
zubního plaku. Zubní plak můžete odstranit pečlivým a pravidelným čištěním zubů.

Zubní kámen – výsledek neodstranění zubního plaku
Pokud zuby Vašeho mazlíčka vypadají takto, doporučujeme navštívit veterinárního 
lékaře. Vaše zvířátko trpí zubním kamenem. Zubní kámen je výsledkem kalcifikace 
zubního plaku. Všude tam, kde se vyskytuje zubní plak, může nastat postižení 
zubním kamenem. 
Zubní kámen nelze odstranit pomocí kartáčku, v této chvíli je již nutné navštívit 
veterináře, který kámen odstraní. 

Další problémy vzniklé neodstraňováním zubního plaku
Zubní plak může vést k periodontálním onemocněním (zánětům dásní vedoucím 
k destrukci zubního kořene, tkáně zubu a poškození čelistní kosti), zánětu sliznice 
dutiny ústní (stomatitida), či dokonce výrůstkům nebo nádorům v ústech. Bakterie 
způsobující záněty mohou po roznesení krevním oběhem způsobit problémy i 
v jiných částech těla zvířete.
Tato fakta by měla být dostatečným důvodem proč se starat o zuby Vašeho mazlíčka!

Zdravé zuby

Zubní plak

STOLIČKY

ŘEZÁKY

HORNÍ ČELIST

SPODNÍ ČELIST

ŠPIČÁKY

TŘENOVÉ ZUBY

STOLIČKY

ŘEZÁKY

ŠPIČÁKY

TŘENOVÉ ZUBY

Zubní kaz

Image: Animal Hospital Eindhoven
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Učíme se čistit zuby
Existuje několik různých způsobů a produktů, které Vám v péči o chrup Vašeho 
zvířátka pomohou:

Pokud si zvolíte metodu čištění zubů, je nutné používat speciální zubní pastu určenou 
pro zvířata. Nikdy nepoužívejte zubní pastu pro lidi. Ta obsahuje látky, které pění a 
mohou tak způsobit střevní potíže zvířete. Je potřeba dostatek času a trpělivosti, než 
si Váš mazlíček na čištění zubů zvykne. Níže je krok za krokem popsáno, jak zvíře 
navyknout pravidelné zubní péči. Pokud není čištění zubů Vašemu psovi příjemné, na 
chvíli přestaňte a posléze pokračujte – zvíře nesmí čištění zubů vnímat jako trest. Po 
zhruba dvou týdnech čištění za doprovodu Vašeho laskavého povzbuzování si 
zvířátko na každodenní péči o zuby zvykne.

Krok za krokem ke správnému čištění zubů Vašeho domácího mazlíčka:

1) Vytáhněte horní pysk

2)  Nechte zvíře pastu ochutnat (pro zvíře to bude příjemný zážitek, neboť pasta je 
velmi chutná)

3)  Navykněte zvíře na to, že má něco v tlamě. Třete prstem vnější plochu zubů. 
Špičáky nechte až naposledy, neboť jsou nejblíže čumáku a pokud zvíře odmítá 
dotyky na některé zuby, budou to tyto. 

4)  Jakmile je zvíře zvyklé na pohyb prstu po jeho zubech, zkuste čištění pomocí 
zubního kartáčku – pokud možno, čistěte horní i spodní zuby, včetně vnitřních 
stran.

5) Toto opakujte každý den, nejméně však dvakrát týdně.

Metody péče o chrup
Existuje celá řada způsobů, jak pečovat o chrup Vašeho 
psího miláčka. Zde je uvedeno několik příkladů (jsou 
označeny zoubky, jako je tomu například u hotelů. Čím 
více zoubků/ hvězdiček, tím lépe):

Dentální pamlsky či tablety; krmivo s obsahem chlorofylu, 
propolisu, atd.; dentální hračky.

Zubní gel (bez použití kartáčku), ústní voda, dental powder.

Enzymatická zubní pasta ve spojení s kartáčkem, jež má 
přizpůsobené štětinky speciálně pro zvířata.
Čištění pastou kombinujte s použitím Fresh breath spreje a 
Ústní vody. Všechny dentální produkty Beaphar jsou 
enzymatické - působí proti špatnému dechu a zároveň 
rozkládají vápenaté složky v zubním plaku, tím předcházejí 
tvorbě zubního kamene a kazu.
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Zubní pasta + kartáček Beaphar
Zubní pasta a kartáček Beaphar slouží pro ústní hygienu psů a koček. Pravidelná 
péče o chrup pomáhá předcházet problémům se zuby a dásněmi a následnému 
nákladnému léčení. Počáteční zubní plak je třeba odstranit, aby nedošlo k tvorbě 
zubního kamene a nepříjemnému zápachu z tlamy zvířete. Ústní hygiena by měla 
patřit k běžné péči o psa či kočku.
Zubní pasta s játrovou příchutí ničí bakterie, které způsobují vznik zubního plaku
Pomáhá předcházet přeměně plaku na zubní kámen.
Oboustranný zubní kartáček Beaphar je konstruován s ohledem na tvar zubů 
vašeho psa či kočky.
Různá délka štětin zaručuje pečlivé vyčištění všech zubů.
Návod k použití: naneste malé množství pasty na prst a nechte je zvíře olíznout. 
Většina psů nebo koček přijímá chuť pasty pozitivně.
Poté navlhčete zubní kartáček, naneste na něj malé množství pasty a znovu dejte 
zvířeti ochutnat. Lehce nadzvedněte horní ret a čistěte několik zubů. Povzbuzujte 
zvíře příjemným tónem hlasu. Při příštím čištění se věnujte již více zubům a takto 
postupujte až do okamžiku, kdy budete čistit všechny zuby při jednom čištění. 
Zubní kartáček vyměňte po 3 měsících nebo dle potřeby. Vždy zajistěte, aby mělo 
zvíře k dispozici čerstvou vodu.
Není určeno pro lidskou spotřebu. Nedovolte zvířeti žvýkat zubní kartáček.
Nikdy nepoužívejte pro zvířata zubní pastu pro lidi, jelikož obsahuje pěnící přísady, 
které dráždí žaludek zvířete.

Zubní kartáček
Oboustranný zubní kartáček v kombinaci se zubní pastou Beaphar zajistí 
dokonalou péči o zuby vašeho psa. Abyste předešli problémům se zuby a zápachu 
z tlamy, je nutné čistit svému mazlíčkovi zuby pravidelně, a odstranit tak zubní plak 
již v rané fázi.

Lze použít pro všechny velikosti a plemena.
Kartáček je speciálně navržen tak, aby dokonale vyhovoval tvaru zubů.
Různé délky štětinek usnadňují čištění a čistí zuby i na špatně dostupných místech.

Návod k použití: před použitím kartáček navlhčete a aplikujte zubní pastu 
Beaphar. Jemně čistěte zuby vašeho psa až do doby, kdy jsou všechny čisté. 
Čištěním odstraňujete zbytky potravy a snižujete množství bakterií v ústech psa.
Bude chvíli trvat, než si váš pejsek zvykne na pravidelné čistění zubů, ale ústní 
hygiena je považována za součást péče o zvíře a její pravidelnost je velice 
prospěšná.
Zubní kartáček měňte zhruba po 3 měsících, v případě opotřebování i dříve.

Zubní pasta s játrovou příchutí 100 g
Zubní pasta poskytuje zubům vašeho psa kompletní ochranu. Výsledkem je zdravý 
chrup a svěží dech vašeho psího miláčka.

Působí proti zubnímu plaku a napomáhá předejít vzniku zubního kamene.
Obsahuje enzymy, které bojují se škodlivými bakteriemi v tlamě.
Má velmi oblíbenou játrovou příchuť.

Návod k použití: ke správnému čištění zubů vašeho psa použijte ideálně zubní 
kartáček Beaphar (případně zubní kartáček na prst Beaphar).
Naneste malé množství pasty na prst a nechte je zvíře olíznout. Většina psů nebo 
koček přijímá chuť pasty pozitivně. Navlhčete zubní kartáček, naneste na něj malé 
množství pasty a znovu dejte zvířeti ochutnat. Lehce nadzvedněte horní ret a čistěte 
několik zubů. Povzbuzujte zvíře příjemným tónem hlasu. Při příštím čištění se věnujte 
již více zubům a takto postupujte až do okamžiku, kdy budete čistit všechny zuby 
při jednom čištění. Zubní kartáček vyměňte po 3 měsících nebo dle potřeby. Vždy 
zajistěte, aby mělo zvíře k dispozici čerstvou vodu.

Nikdy nepoužívejte pro zvířata zubní pastu pro lidi, jelikož obsahuje pěnící přísady, 
které dráždí žaludek zvířete.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13691 244-13223 100 g 6 / 84 36 měsíců 8711231136919

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13226 244-15315 1 kartáček - / 72 8711231132263

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15407 244-15407 1 kartáček
+ 1 pasta - / 6 36 měsíců 8711231154074
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Zubní gel s aplikátorem 100 g
Zubní gel s játrovou příchutí zajišťuje každodenní ochranu zubů vašeho psa a 
kočky, i bez použití zubního kartáčku. Pro zdravé zuby a svěží dech vašeho psa 
či kočky.

Proti usazování zubního plaku.
Předchází vzniku zubního kamene.
Obsahuje enzymy, jež bojují se škodlivými bakteriemi.
S praktickým aplikátorem, který usnadňuje nanesení gelu.

Návod k použití: před prvním použitím odstraňte fólii a připevněte aplikátor na 
otvor tuby. Aplikujte tenkou vrstvu gelu na všechny zuby v oblasti zubních krčků. 
Začněte u zadních zubů a postupujte k předním.

Složení: voda, glycerol, trifosfát pentasodný, karboxypolymetylen, celá sušená 
vejce, sorban draselný, benzoát sodný, játrový prášek, propylen glykol, chlorid 
sodný, subtilisin, oxidáza glukózy, citrát sodný, fosfát sodný, chlorid vápenatý.

Ústní voda 250 ml
Ústní voda Mouth Wash neutralizuje nepříjemný zápach z úst psů a koček.

Působí proti zubnímu plaku, zubnímu kameni a bakteriím.
Vhodná pro štěňata a koťata od 6 měsíců věku.
Obsahuje enzym subtilizin.
Přidává se do vody.

Návod k použití: před použitím důkladně protřepte. Každý den přidejte 10 ml 
ústní vody do 1000 ml pitné vody zvířete.
Nepoužívejte neředěné. Nenavyšujte poměr dávkování.

Složení: destilovaná voda, PEG-35 ricinový olej, mentol, kyselina fosforová, 
propylenglykol, chlorohexidindiglukonát, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 
Echinacea purpurea, proteáza, rozpouštědla, konzervační látky, barviva.

Kartáček na prst
Zubní kartáček na prst je se hodí zejména při cestování nebo jako přenosný 
kartáček na zuby vašeho psa. Ústní hygiena je součástí péče o zvíře a pro dosažení 
maximálního efektu by měla být prováděna každý den.

Výborně padne na prst.
Snadno se dostanete do všech míst v tlamě zvířete, a lehce tak odstraníte zubní 
plak.

Návod k použití: před čištěním zubů svého mazlíčka uklidněte vlídným a tichým 
hlasem. Kartáček navlhčete a na gumové štětinky naneste zubní pastu Beaphar. 
Jemně čistěte všechny zuby, dokud nejsou čisté.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11327 244-11327 12 kartáčky - / 6 8711231113279

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13221 244-13221 250 ml - / 3 36 měsíců 8711231132218

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13224 244-13224 100 g - / 54 24 měsíců 8711231132249
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Zubní pudr s mořskou řasou 75 g
Dental Powder je 100% přírodní doplněk stravy z mořské řasy pro zdravé zuby 
vašeho psa nebo kočky.

Hnědá mořská řasa udržuje zdravou dutinu ústní a předchází problémům se zuby.
Odstraňuje základní příčiny vzniku zánětu dásn.í
Podporuje přirozené procesy čištění dutiny ústní a zubů.

Návod k použití: smíchejte s denní dávkou krmiva vašeho psa nebo kočky.  
V domácnosti s více mazlíčky krmte každé zvíře odděleně.
Nepoužívejte u štěňat a koťat do 2 měsíců věku.

Dávkování:
Kočky a malá plemena psů (do 10 kg) – ½-1 odměrka
Střední plemena psů (10-25 kg) – 1-2 odměrky
Velká plemena psů (nad 25 kg) – 2-3 odměrky

Složení: hnědé mořské řasy.
Analytické složky: hrubý protein 8,1 %, hrubá vláknina 4,3 %, hrubé oleje a tuky 
1,8 %, hrubý popel 27 %, vlhkost 9,4 %, vápník 1,6 %, fosfor 0,16 %, sodík 4,3 %, 
hořčík 0,75 %, draslík 2,5 %.

Sprej pro svěží dech 150 ml
Sprej Fresh Breath čistí zuby psů a koček a osvěžuje jejich dech.

Pečuje o zdraví zubů a dásní vašeho mazlíčka.
Odstraňuje zubní plak a zbytky potravy, ničí škodlivé bakterie.
Zabraňuje tvorbě zubního kamene.
Osvěžuje dech.

Návod k použití: jemně nadzvedněte ret psa nebo kočky a vstříkněte sprej 3-4 x 
přímo na zuby a dásně ze vzdálenosti 5-10 cm. Opakujte každý den.
V kombinaci s pravidelným čištěním zubů zubní pastou Beaphar zvýšíte účinnost 
tohoto přípravku na maximum. Do dvou týdnů byste měli pozorovat zlepšení stavu.

Složení: voda, trifosát pentasodný, kyselina fosforová, benzoát sodný, sorbát 
draselný, amyloglukozidáza, propylenglycol, glukóza, chlorid sodný, subtilizin, 
aroma, oxidáza glukózy, citrát sodný, fosfát sodný, chlorid vápenatý.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13222 244-13222 150 ml 3 / 24 36 měsíců 8711231132225

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10151 244-10151 75 g 3 / 36 36 měsíců 8711231101511
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Oční kapky Oftal 50 ml
Oční kapky Oftal pečují o oči a odstraňují skvrny od slz u psů, koček a ostatních 
domácích zvířat.

Stimulují přirozený proces čištění.
Předchází podráždění ze špíny a prachu.
Zamezují tvorbě tmavých skvrn pod očima.

Složení: voda, chlorid sodný, sulfát sodný, sodium EDTA, benzalkonium chlorid, 
dymethyl sulfon (MSM).

Návod k použití: kápněte několik kapek do očí zvířete, poté očistěte vatovým 
tamponem navlhčeným v Oftalu směrem od vnějšího koutku oka k vnitřnímu.
Opakujte 2x týdně.

Ušní kapky Ear Cleaner 50 ml
Ušní kapky Ear Cleaner jsou přípravek k šetrnému čištění uší psů a koček. 
Nadměrný ušní maz může dráždit zvukovod, a vytvářet tak příznivé prostředí pro 
rozvoj různých druhů infekce. Pravidelným čištěním uší svého mazlíčka 
předejdete zdravotním problémům s ušima.

Mají antiseptické vlastnosti.
Rozpouští ušní maz.
Usnadňují čištění zevního zvukovodu.
Neobsahují alkohol.

Složení: cetrimid 1,5 g/l, chlorhexidin diglukonát 0,15 g/l, mentol 1,0 g/l, 
dimethylsulfon (MSM).

Návod k použití: nakapejte 2x týdně 6-8 kapek do zvukovodu a lehce masírujte 
u kořene ucha. Následně očistěte papírovým kapesníkem nebo vatovým 
tampónem. Nepoužívejte vatové tyčinky ani nic nevtlačujte do sluchových cest.

Nepoužívejte preventivně u březích a kojících samic, nemocných či oslabených 
jedinců, u mláďatdo 2 měsíců věku a při poškození ušního bubínku.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13688 244-125609 50 ml 3 / 45 36 měsíců 8711231136889

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13686 244-125470 50 ml 3 / 45 24 měsíců 8711231136856

Oční gel 5 ml
Nečistoty ze vzduchu, pyl a jiné můžou dráždit oči a vytvářet bolestivý zánět. 
Seno, sláma a piliny v kleci pro malá zvířata, mohou být zaprášené nebo 
obsahovat nečistoty a to také může dráždit oči a způsobovat otoky.

Gel působí jako další mazivo pro rohovku. Zklidňuje vysušení a pomáhá oko 
přirozeně vypláchnout.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15348 244-15348 5 ml 3 / 60 24 měsíců 8711231153480
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Odstraňovač skvrn pod očima 50 ml
Odstraňovač skvrn pod očima je jemný a nedráždivý přípravek (bez alkoholu) 
pro domácí mazlíčky. Odstraňuje nevzhledné skvrny pod očima psů a koček 
způsobené slzami, které jsou viditelné zejména u plemen se světlou srstí.

Vhodný i pro citlivé mazlíčky.
Posiluje obranyschopnost.
Udržuje přirozenou rovnováhu citlivé kůže kolem očí.

Návod k použití: navlhčete vatový tampon přípravkem a jemně jím otřete 
postižené místo, poté čistým tamponem osušte. Doporučujeme používat každý den.
Pokud skvrny nemizí, lze přípravek používat až 3x denně po dobu 1 týdne.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10264 244-115334 50 ml - / 3 36 měsíců 8711231132218

BIO čistič uší
BIO Ear Cleaner obsahuje složky pocházející z ekologického zemědělství, aby 
šetrně čistil uši vašeho psa nebo kočky. Logo Ecocert zaručuje přírodní původ 
použitých složek. Beaphar Ear Cleaner doporučujeme používat pravidelně, jako 
prevenci hromadění ušního mazu a dalších nečistot ve zvukovodu vašeho 
mazlíčka. 

Návod k použití: naplňte hubici aplikátoru a jeho konec umístěte na vstup 
zvukovodu. Stlačte lahvičku tak, aby se tekutina uvolnila. Poté vnější část zvukovodu 
jemně promasírujte. Přebytečnou tekutina a uvolněný maz očistěte ze zvukovodu 
kapesníkem. Pro každé ucho vždy použijte nový kousek kapesníku. Po použití 
očistěte špičku aplikátoru.  
*Ekologicky pěstované účinné složky. Obsahuje 98,9 % přírodních složek a 25 % 
složek organických. 

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17752 244-17752 100 ml 3 / 39 30 měsíců 8711231177523

BIO čistič očí
BIO Eye Cleaner obsahuje složky z organického zemědělství, které jemně čistí 
okolí očí vaší kočky nebo psa. Certifikát Ecocert garantuje přírodní původ 
použitých složek*. Pravidelným používáním napomáháte předcházet 
podráždění očí způsobenému částečkami nečist v citlivém okolí očí. 

Návod k použití: naneste několik kapek kolem očí a otírejte je kouskem vaty tak 
dlouho, dokud není okolí čisté. Vždy na každé oko použijte nový kousek vaty 
nebo kapesníku. Po použití očistěte špičku aplikátoru. Nepoužívejte přímo do očí. 
*Ekologicky pěstované účinné složky. Obsahuje 99 % přírodních složek a 20,8 % 
organických složek.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17753 244-17753 100 ml 3 / 39 30 měsíců 8711231177530
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Mast na tlapky 40 ml
Mast na tlapky Feet Balsam ochraňuje polštářky psích tlapek, a to zejména  
v období zimy (sůl na chodnících) a léta (rozpálené povrchy).

Zjemňuje kůži polštářků tlapek.
Proti popraskání a podráždění kůže. 

Složení: bílá vazelína.

Návod k použití: ošetřete tlapky psa tenkou vrstvou masti, vždy když jde ven.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10270 244-111778 40 ml 6 / 60 36 měsíců 8711231102709

No Stress obojek 65 cm
Zklidňující obojek No Stress pro psy obsahuje esenciální oleje, které odvádějí 
pozornost úzkostných a nervózních psů od stresových faktorů. Levandule má 
zklidňující účinek.
Kozlík lékařský má sedativní účinek na nervózní úzkostné psy nebo psy se 
záchvaty paniky. Obojek se doporučuje používat u štěňat starších 12 týdnů a u 
psů při návštěvách u veterinárního lékaře, při stěhování a cestování, proti strachu 
z odloučení, při bouřkách a ohňostrojích.

Složení: éterické oleje kozlíku lékařského 2,47% a levandule 0,94%.

Návod k použití: obojek volně nasaďte na krk zvířete, nadbytečnou část 
odstřihněte. 

Účinnost: 6 týdnů.

No Stress spot-on pro psy
Beaphar No Stress Spot On je přípravek ve formě roztoku v pipetách, který 
snižuje stres u psů a udržuje je v klidu. Používá se při nadměrném štěkání a kňučení, 
úzkosti z odloučení, při návštěvě u veterináře, při cestování, při bouřce nebo 
ohňostroji, v případě destruktivního nebo nežádoucího územního chování.

Obsahuje extrakt z kozlíku lékařského.
Funguje na principu pomalého uvolňování a dlouhodobého účinku.
Vhodné pro všechna plemena psů a věkové kategorie.

Složení: přírodní extrakt kozlíku lékařského.

Návod k použití: Každý týden aplikujte jednu pipetu přímo na kůži mezi ušima tak, 
aby pes přípravek nemohl olízat. Extrakt kozlíku lékařského se aktivuje do 1 hodiny 
od aplikace.
Vhodné pouze pro psy.

Účinnost: 1 týden.

Zvláštní upozornění: nepoužívejte u nemocných zvířat nebo zvířat, která se zotavují.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13912 244-13912 3 pipety 12 / 84 24 měsíců 8711231139125

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13229 244-13229 1 obojek 65cm 6 / 96 62 měsíců 8711231132294
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No Stress Diffuser náhradní náplň pro psy
Náhradní náplň do difuzéru No Stress snižuje stres u psů a udržuje je v klidu. 
Používá se při nadměrném štěkání a kňučení, úzkosti z odloučení, při návštěvě u 
veterináře, při cestování, při bouřce nebo ohňostroji, v případě destruktivního nebo 
nežádoucího územního chování.

Obsahuje extrakt z kozlíku lékařského.
Funguje na principu pomalého uvolňování a dlouhodobého účinku.
Vhodné pro všechna plemena psů a věkové kategorie.
Náplň působí po dobu cca 4 týdnů.
Obsah balení:  1x náplň 30 ml.

Složení: ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyrát, eukalyptol, linalool, olej z kozlíku 
lékařského.

Návod k použití: Odšroubujte víčko náplně. Nasaďte náplň do difuzéru a zasuňte 
zástrčku do zásuvky. Vhodné pro prostor do 50 m2. Aby bylo dosaženo 
optimálního účinku, zvolte zásuvku v místě, kde se nachází váš mazlíček nejčastěji. 
Účinkovat začíná přibližně 1 hodinu po připojení do zásuvky. Pokud dojde k 
vyčerpání kapaliny z náplně, odpojte difuzér z elektrické zásuvky.

No Stress Diffuser sada pro psy
Sada No Stress s difuzérem je přípravek, který snižuje stres u psů a udržuje je 
v klidu. Používá se při nadměrném štěkání a kňučení, úzkosti z odloučení, při 
návštěvě u veterináře, při cestování, při bouřce nebo ohňostroji, v případě 
destruktivního nebo nežádoucího územního chování.

Obsahuje extrakt z kozlíku lékařského.
Funguje na principu pomalého uvolňování a dlouhodobého účinku.
Vhodné pro všechna plemena psů a věkové kategorie.
Jedna náplň působí po dobu cca 4 týdnů.
Obsah balení:  1x difuzér
 1x náplň 30 ml.

Složení: ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyrát, eukalyptol, linalool, olej z kozlíku 
lékařského.

Návod k použití: odšroubujte víčko náplně. Nasaďte náplň do difuzéru a zasuňte 
zástrčku do zásuvky. Vhodné pro prostor do 50 m2. Aby bylo dosaženo optimálního 
účinku, zvolte zásuvku v místě, kde se nachází váš mazlíček nejčastěji. Účinkovat 
začíná přibližně 1 hodinu po připojení do zásuvky. Pokud dojde k vyčerpání 
kapaliny z náplně, odpojte difuzér z elektrické zásuvky.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14898 244-14898 30 ml 3 / 12 36 měsíců 8711231148981

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15000 244-15000 30 ml 3 / 18 36 měsíců 8711231150007

No Stress tablety 20 tbl
Zklidňující tablety No Stress pro psy jsou vhodné pro uklidnění a odstranění 
stresu při nadměrném štěkání, kňučení, proti strachu z odloučení, při návštěvách 
veterinárního lékaře, v období cestování či stěhování, při bouřkách a ohňostrojích.
Obsahují výtažky z léčivých rostlin jako je meduňka, rozmarýn, lípa a chmel.
Vhodné pro psy a kočky všech plemen a věkových kategorií.
Návod k použití: tablety můžete podávat přímo nebo do krmiva.
Dávkování: Kočkám a psům malých plemen – 0,5 tablety
 Psům středních plemen – 1 tableta
 Psům velkých plemen – 2 tablety
Účinek se projeví za 1,5 hodiny po požití. Aplikaci je možno opakovat po  
2,5 hodinách. Nepodávejte více jak 3x denně.
Může způsobit alergické reakce.
Složení: vedlejší produkty rostlinného původu (léčivé rostliny: meduňka 16 %, 
rozmarýn 8,1 %, lipový květ 4,9 %, chmelové šišky 3,3 %), mléko a mléčné výrobky, 
minerální látky, obiloviny. 
Analytické složky: hrubý protein 7,8 %, hrubá vláknina 5,9 %, oleje a tuky 2,6 %, 
hrubý popel 28 %, vlhkost 8,3 %, vápník 9,3 %, fosfor 6,3 %, sodík 0,29 %, 
hořčík 0,17 %, draslík 1,3%.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13218 244-13218 20 ks 6 / 120 36 měsíců 8711231132188
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Pomozte psům, aby se  
cítili v pohodě kdekoliv

pomocí
feromonů

Comfort
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CaniComfort uklidňující sprej 
Sprej CaniComfort pomáhá uklidnit vašeho psa a snížit projevy jeho nežádoucího 
chování jako je například štěkání, ničení nábytku, značkování nebo pocity strachu 
a úzkosti.

Obsahuje feromon, který se přirozeně produkuje fena během kojení a který 
uklidňuje štěňata.
Skvělé se hodí i při delších cestách a při návštěvách veterináře.
Vhodný pro všechny psy.
Účinkuje až 5 hodin.
60ml balení spreje postačí na 50 aplikací, 30ml na 24 apliakcí.

Složení: analog psího feromonu 2 %, isopropyl alcohol 30 ml.

Návod k použití: aplikujte doma v místech, kde se pes zdržuje, nebo do vnitřku 
přepravky 15 minut před cestou. Pomůžete ta snížit nepříjemné úzkosti vašeho 
mazlíčka.
Neaplikujte přípravek přímo na psa, ale pouze do jeho okolí.

CaniComfort náhradní náplň do difuzéru
Náhradní náplň do difuzéru CaniComfort pomáhá uklidnit vašeho psa a snížit 
projevy jeho nežádoucího chování jako je například štěkání, ničení nábytku, 
značkování nebo pocity strachu a úzkosti. Obsahuje feromon, který se přirozeně 
produkuje fena během kojení a který uklidňuje štěňata. Účinkuje až 30 dní. Je 
efektivní pro plochu do velikosti 70 m2. Sada obsahuje: 1x náplň 48 ml.
Složení: analog psího feromonu 2 %, izoparafinické hydrokarbony 100 g.
Návod k použití: před použitím si přečtěte návod. Používejte pouze do zásuvek 
230 V. Nepoužívejte do prodlužovacích přívodů, prodlužovacích kabelů, adaptérů. 
Děti musí být po dozorem, ujistěte se, že si se spotřebičem nehrají. Spotřebič může 
být použit pouze s doporučenou náhradní náplní. Použití jiných náplní může 
způsobit riziko požáru. Zařízení má horký povrch, aby docházelo k odpařování 
aktivních složek, povrchu se během používání nedotýkejte. Nepřipojujte pod 
žádným elektrickým zařízením, pod nebo blízko nábytku, na prodlužovací přívod, 
kabel nebo adaptér. Minimální volný prostor nad difuzérem by měl činit 1,2 m. 
Neponořujte do vody. Nezapojujte do zásuvky vzhůru nohama. Zařízení měňte 
každých 6 měsíců. Se zařízením používejte pouze náhradní náplň Beaphar. 
Beaphar nenese zodpovědnost za poškození, poranění nebo špatnou funkci 
způsobenou použitím jakékoliv jiné náplně v difuzéru Beaphar.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17397 244-17397 48 ml 3 / 24 24 měsíců 8711231173976

CaniComfort uklidňující difuzér sada
Sada s difuzérem CaniComfort pomáhá uklidnit vašeho psa a snížit projevy 
jeho nežádoucího chování jako je například štěkání, ničení nábytku, značkování 
nebo pocity strachu a úzkosti.
Obsahuje feromon, který se přirozeně produkuje fena během kojení a který 
uklidňuje štěňata. Účinkuje až 30 dní. Je efktivní pro plochu do velikosti 70 m2.
Snadné použití do standardní zásuvky. Sada obsahuje: 1x difuzér, 1x náplň 48 ml.
Složení: analog psího feromonu 2 %, izoparafinické hydrokarbony 100 g.
Návod k použití: před použitím si přečtěte návod. Používejte pouze do zásuvek 
230 V. Nepoužívejte do prodlužovacích přívodů, prodlužovacích kabelů, adaptérů. 
Děti musí být po dozorem, ujistěte se, že si se spotřebičem nehrají. Spotřebič může 
být použit pouze s doporučenou náhradní náplní. Použití jiných náplní může 
způsobit riziko požáru. Zařízení má horký povrch, aby docházelo k odpařování 
aktivních složek, povrchu se během používání nedotýkejte. Nepřipojujte pod 
žádným elektrickým zařízením, pod nebo blízko nábytku, na prodlužovací přívod, 
kabel nebo adaptér. Minimální volný prostor nad difuzérem by měl činit 1,2 m. 
Neponořujte do vody. Nezapojujte do zásuvky vzhůru nohama. Zařízení měňte 
každých 6 měsíců. Se zařízením používejte pouze náhradní náplň Beaphar. 
Beaphar nenese zodpovědnost za poškození, poranění nebo špatnou funkci 
způsobenou použitím jakékoliv jiné náplně v difuzéru Beaphar.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17395 244-17395 48 ml 3 / 12 24 měsíců 8711231173952

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17399 244-17399 30 ml 3 / 72 24 měsíců 8711231173990

17417 244-17417 60 ml 3 / 42 24 měsíců 8711231174171
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CaniComfort obojek pro psy 65 cm
Obojek Beaphar CaniComfort® obsahuje uklidňující feromon, který pomáhá 
psům cítit se dobře v jakémkoliv prostředí. Redukuje u psů běžné problémy, jako 
je štěkání, ničení nábytku, močení, značkování, nadměrná péče o zevnějšek 
způsobená stresem, nebo obecné pocity úzkosti. Pomáhá přivykat si na změny 
jako jsou nový domov, nový přírůstek do domácnosti nebo jiné stresující prostředí 
a situace. Je též účinný při strachu z bouřek, ohňostrojů a hlasitých zvuků. 
Uklidňující obojek Beaphar CaniComfort® je vhodný pro psy všech plemen od 
chvíle, kdy opustí matku. 

Účinnost: 4 týdny.
Neovlivní jiná zvířata v domácnosti.

Návod k použití: upevněte obojek na krk psa, zastrčte jej do spony a utáhněte 
tak, aby mezi obojkem a krkem psa zůstal prostor na šířku 2 prstů. Přebytečný 
konec obojku odstřihněte. Ujistěte se, že je obojek v kontaktu s kůží psa. Obojek 
psovi nasaďte nejméně 15 minut před očekávanou stresovou situací.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17674 244-17674 65 cm 3 / 96 24 měsíců 8711231176748

CaniComfort obojek pro štěňata 45 cm
Obojek Beaphar CaniComfort® obsahuje uklidňující feromon, který je přirozeně 
produkován kojící fenou. Díky použití tohoto feromonu dostává pes prostřednitvím 
obojku nepřetržitou a uklidňující zprávu, že kolem něj je bezpečno Obojek je 
vhodný pro psy všech plemen od chvíle, kdy opustí vrh. Redukuje u psů běžné 
problémy, jako je štěkání, ničení nábytku, močení, začkování, nadměrná péče o 
zevnějšek způsobená stresem, nebo obecné pocity úzkosti. Pomáhá přivykat si 
na změny jako jsou nový domov, nový přírůstek do domácnosti nebo jiné stresující 
prostředí a situace. Je též účinný při strachu z bouřek, ohňostrojů a hlasitých zvuků. 
Uklidňující obojek Beaphar CaniComfort® je vhodný pro psy všech plemen od 
chvíle, kdy opustí matku. 

Účinnost: 4 týdny. 
Neovlivní jiná zvířata v domácnosti. 

Návod k použití: upevněte obojek na krk psa, zastrčte jej do spony a utáhněte 
tak, aby mezi obojkem a krkem psa zůstal prostor na šířku 2 prstů. Přebytečný 
konec obojku odstřihněte. Ujistěte se, že je obojek v kontaktu s kůží psa. Obojek 
psovi nasaďte nejméně 15 minut před očekávanou stresovou situací. 

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17695 244-17695 45 cm 3 / 96 24 měsíců 8711231176953
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No Love sprej 50 ml
Sprej No Love neutralizuje specifický zápach feny, ale nezabraňuje přirozenému 
průběhu hárání.

Obsahuje neškodné složky.
Může aplikovat podle potřeby několikrát denně během hárání.

Složení: 1-methoxypropan-2-ol, (CAS 107-98-2), parfém.

Návod k použití: dávkování závisí na velikosti feny. Sprej používejte denně od 
prvního dne hárání, nastříkejte jej na vnitřní stranu stehen feny před každou 
procházkou. Stříkejte pouze na srst.

Pozor, nejedná se o antikoncepci. Pokud neplánujete štěňata, nikdy nenechávejte 
fenu o samotě spolu se psem, i když je fena nastříkána sprejem No Love!

Hygienická podložka Puppy Pads
Hygienické podložky Puppy Pads povzbudí štěně k čistotnosti – díky nim se 
bude vyprazdňovat na místě, které mu určíte.

Podložka má vysokou absorbci, a tak udrží suché a čisté podlahy.
Lze využít jako trvalé místo k vyprazdňování výstavních psů nebo jako podložka 
pod misky s vodou a krmivem.

Návod k použití: dávejte podložku vždy na stejné místo. Ideálně použijte 
výcvikový přípravek Beaphar Puppy Trainer.

Výcvikové kapky pro štěňata Puppy Trainer 50 ml
Výcvikové kapky pro štěňata Puppy Trainer pomohou naučit vaše štěně 
chodit vykonávat potřebu na jemu vyhrazené místo.

Používejte pravidelně do té doby, až si štěně na dané místo zvykne chodit.
Vhodné kombinovat s hygienickými podložkami Beaphar Puppy Pads.

Návod k použití: nakapejte 5-10 kapek na hygienickou podložku (papír, noviny) 
a nechte je štěně očichat. Používejte 3x denně, a to hlavně po krmení. Chvalte psa, 
jakmile použije určené místo. Zohledněte, že doba tréninku je u každého štěněte 
jiná.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12637 244-126378 7 ks 6 / 42 - 8711231126378

17133 244-171335 30 ks 6 / 30 - 5021284171335

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12562 244-125623 50 ml 3 / 72 36 měsíců 8711231125623

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13549 244-103379 50 ml 12 / 48 36 měsíců 8711231103379
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Výcvikové přípravky

Sprej proti okusování Anti Knabbel 100 ml
Sprej proti okusování Anti Knabbel chrání předměty a vaši domácnost před 
ohryzáváním a poškrábáním psem.

Vhodný na nábytek, obuv, koberce, elektrické kabely a další.
Výrobek je absolutně bezpečný, zdraví nezávadný.

Návod k použití: nastříkejte výrobek ze vzdálenosti zhruba 30 cm. Pokud je to 
nutné, opakujte za 2-3 dny.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12552 244-125524 100 ml 6 / 36 60 měsíců 8711231125524

Odpuzovací sprej Stop It 100 ml
Odpuzovač ve spreji Stop It Dog je speciálně vyvinutý přípravek, který 
spolehlivě ochrání váš domov před poškozením či znečištěním psy.

Odpuzuje psy od míst, kam nechcete, aby chodil.
Chrání váš domov před znečištěním či poškozením.

Návod k použití: množství použitého spreje závisí na velikosti místa, které chcete 
zabezpečit. Aplikujte ze vzdálenosti 20-30 cm, opakujte každých 24 hodin, dokud 
se váš pes nenaučí vyhýbat těmto místům.

Obsahuje citronelal, geraniol, citronelol.
Může způsobit alergické reakce.
Neaplikujte na zvířata a rostliny! Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12551 244-125517 100 ml 6 / 36 60 měsíců 8711231125517

Venkovní odpuzovač psů a koček Stop It Exterier Spray 400 ml
Sprej Stop it Exterier pomáhá při výchově a výcviku vašeho psa a kočky.

Sprej má pro kočky a psy nepříjemný zápach.
Učí vašeho mazlíčka držet odstup od míst, kam má zakázaný přístup.
Není nijak nebezpečný ani zdraví škodlivý.

Návod k použití: otočte hubici do funkční polohy. Aplikujte ze vzdálenosti 
15-20 cm. Opakujte každé 2-3 dny.

Obsahuje citronelal, geraniol, citronelol, může způsobit alergikou reakci.

Před použitím sprej otestujte na skrytých místech pro ověření stálosti tkanin, koberců 
a lakovaných povrchů. Neaplikujte na potraviny, nádobí a povrchy, které přijdou 
do styku s potravinami.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14177 244-11067 400 ml - / 6 60 měsíců 8711231141777
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Venkovní odpuzovač psů a koček Stop It Exterier Crystals 480 gr
Venkovní odpuzovač Stop It Exterier Crystal ve formě gelu je exteriérový 
výcvikový přípravek. Odpuzuje psy a kočky od míst, kam nechcete, aby chodili 
(záhonky, ploty, rohy, zdi, dveře atp.).

Vůně přípravku je pro psy a kočky nepříjemná.
Přípravek není nijak nebezpečný ani zdraví škodlivý.

Aktivní látka: Bitrex.
Obsahuje citronelal, geraniol, citronelol.
Může způsobit alergickou reakci.

Návod k použití: rozprostřete malé množství gelu každých 60-90 cm v prostoru, 
který chcete ochránit. Opakujte každé 2-4 dny, dokud se zvíře neodnaučí na 
dané místo chodit. Opakujte také po dešti.
Po použití a při kontaktu s pokožkou si pečlivě umyjte ruce. Nepoužívejte na zvířata.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14176 244-124831 480 g - / 6 60 měsíců 8711231141760
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Odstraňovač zápachu ve spreji Odour Eliminator 500 ml
Odstraňovač zápachu Odour Eliminator je produkt určený pro osvěžení a 
dezinfekci prostředí s domácími mazlíčky. Odstraňuje 99,9 % bakterií, které se 
živí organickými zbytky, a tím jsou zodpovědné za zápach míst znečištěných 
močí, výkaly a zvratky.

Odstraňuje odolné zápachy i škodlivé patogeny. Zajistí dlouhotrvající svěžest a 
antibakteriální ochranu. Vhodný k ošetření tkanin, pelíšků, škrabadel pro kočky, 
koberců, kočičí záchodů, kabin aut atd.

Návod k použití: odstraňte co nejvíce tuhých zbytků znečištění. Otočte hubici do 
funkční polohy, aplikujte na znečištěné místo a jemně vmasírujte. Nechte působit 
5 minut. Přebytečnou tekutinu odstraňte z tkaniny nebo koberce pomocí čistého 
hadříku. Po uschnutí jej vyluxujte. Pro dosažení optimálních výsledků ošetřujte 
čerstvé skvrny. Tuhé nebo staré skvrny mohou vyžadovat více jak jedno ošetření. 
Nechte povrch uschnout před tím, než dovolíte zvířatům přístup na ošetřené místo.

Složení: didecyldimonium chlorid (CAS No.: 7173-51-5): 5,6 g/l, benzalkonium 
chlorid (CAS No.: 68424-85-1): 1,4 g/l.
Před použitím si pečlivě přečtete etiketu, informace o produktu a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13624 244-13624 500 ml 6 / 36 24 měsíců 8711231136247

Odstraňovač skvrn ve spreji Stain Remover 500 ml
Odstraňovač skvrn Stain Remover účinně a rychle odstraňuje nečistoty 
způsobené domácími mazlíčky jako jsou skvrny od moči, výkalů a zvratků.

Zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou antibakteriální ochranu před škodlivými patogeny. 
Odstraňuje 99,9 % bakterií. Odstraňuje také skvrny od červeného vína, kávy, 
mléka, hlíny, trávy atd. Vhodný pro použití na koberce, čalounění a interiéry aut.

Návod k použití: odstraňte co nejvíce tuhých zbytků znečištění. Otočte hubici 
do funkční polohy, aplikujte na znečištěné místo a jemně vmasírujte. Nechte 
působit 5 minut. Přebytečnou tekutinu odstraňte z tkaniny nebo koberce pomocí 
čistého hadříku, po uschnutí jej vyluxujte.
Pro dosažení optimálních výsledků aplikute na čerstvé skvrny. Tuhé nebo staré 
skvrny mohou vyžadovat více jak jedno ošetření. Nechte povrch uschnout před 
tím, než dovolíte zvířatům přístup na ošetřené místo.

Složení: didecyldimonium chlorid (CAS No.: 7173-51-5) 5,6 g/l, benzalkonium 
chlorid (CAS No.: 68424-85-1) 1,4 g/l.
Před použitím si pečlivě přečtete etiketu, informace o produktu a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13628 244-13628 500 ml - / 6 24 měsíců 8711231136285
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Odstraňovač zápachu
Odour Remover odstraňuje zápach způsobený domácími mazlíčky. Rozkládá 
zápach organického původu a zanechává na povrchu vrstvu probiotik, která 
působí i po čištění. Ošetřené povrchy zůstávají svěží a hygienicky čisté, čímž 
podporují bezpečný a zdravý mikrobiom okolního prostředí. 

Složení: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově 
aktivní látky, 1,2-benzisothiazolin-3-on, enzymy, parfém, bakterie (probiotika), 
rostlinné výtažky (Yucca schidigera). 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. Pro dosažení nejlepších 
výsledků ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství 
přípravku na potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. 
Poté jemně vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18488 244-18488 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184880

Odstraňovač skvrn
Stain Remover je účinný při odstraňování skvrn a zápachu způsobených močí, 
výkaly, krví, zvratky a dalších běžných nečistot v domácnosti, zejména od jídla  
a pití. Přípravek je velice účinný v boji proti skvrnám a zápachu od domácích 
mazlíčků. Rozkládá nečistoty organického původu a zanechává na čištěném 
povrchu vrstvu probiotik, které působí i po čištění. Ošetřené povrchy zůstávají 
svěží a hygienicky čisté, čímž podporují bezpečný a zdravý mikrobiom okolního 
prostředí. 

Složení: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově 
aktivní látky, 1,2-benzisothiazolin-3-on, enzymy, parfém, bakterie (probiotika), 
rostlinné výtažky (Yucca schidigera). 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. Pro dosažení nejlepších 
výsledků ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství 
přípravku na potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. 
Poté jemně vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18493 244-18493 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184934

Univerzální čistič
Multi Cleaner je vhodný pro použití na různé povrchy jako jsou pelíšky, zvířecí 
toalety, ptačí klece, hračky, podlahové krytiny, čalounění a další. Přípravek čistí 
prostřednictvím probiotik na mikroskopické úrovni a podporuje bezpečný a zdravý 
mikrobiom okolního prostředí. Rychle rozkládá nečistoty organického původu a 
zanechává na čištěném povrchu vrstvu probiotik, která působí i po ošetření, a 
zanechá váš domov hygienicky čistý. Beaphar Multi Cleaner lze bezpečně použít 
na většinu textilních povrchů, ale doporučujeme jej nejprve vyzkoušet na 
nenápadném místě. 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. 1. Čištění: nastříkejte 
přípravek na znečištěný povrch a nechte působit několik minut. Otřete čistým 
vlhkým hadříkem. Pokud jste přípravek použili na misky na žrádlo nebo lahve na 
vodu, opláchněte je před dalším použitím čistou vodou. 2. Odstranění alergenů: 
nastříkejte přípravek na předmět a nechejte zaschnout. Neoplachujte. Opakujte 
jednou týdně. 3. Odstranění skvrn a pachů: pro dosažení nejlepších výsledků 
ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství přípravku na 
potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. Poté jemně 
vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18489 244-18489 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184897
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Obojek proti klíšťatům a blechám DIAZ 35 cm
Antiparazitní obojek pro kočky DIAZ efektivně hubí klíšťata a blechy, a chrání 
tak vašeho mazlíčka před nebezpečnými a odolnými parazity.

Vhodný pro kočky od 6 měsíců věku. Účinkuje po dobu 6 měsíců. Voděodolný 
obojek. Délka 35 cm. Barva černá.

Aktivní látka: Dimpylatum 3,465 g.

Návod k použití: upevněte antiparazitní obojek na krk kočky, zastrčte do spony 
a zbytek odstřihněte. Ponechejte místo mezi krkem a obojkem zhruba na dva 
prsty. V případě, že kočka zůstane někde viset za obojek, bezpečnostní prvek 
obojku se roztáhne, a dovolí jí tak se z něj uvolnit.

Antiparazitní obojek CatShield 35 cm
Antiparazitní obojek pro kočky CatShield účinně likviduje klíšťata a blechy. 
Vašemu kočičímu mazlíčkovi tak poskytuje dlouhodobou ochranu před 
nebezpečnými parazity.

Vhodný pro všechny kočky od 6 měsíců věku. Účinkuje 8 měsíců proti blechám,  
4 měsíce proti klíšťatům. Voděodolný obojek. Délka 35 cm. Barva bílá.

Aktivní látky: Stirofosum 1,918 g.

Návod k použití: obojek zapněte kolem krku kočky, aby nebyl příliš těsný. 
Obojek, který přiléhá příliš těsně, může způsobit podráždění kůže. Odstřihněte 
přebývající část obojku s přihlédnutím na možný růst zvířete.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12409 243-124633 1 obojek 35cm 12 / 96 36 měsíců 8711231124091

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12634 243-126347 1 obojek 35cm 12 / 96 48 měsíců 8711231126347

Bezpečnostní
prvek

Repelentní obojek Bio Band 35 cm
Repelentní obojek BIO band pro kočky a koťata je založený na bázi 
přírodních olejů. Odpuzuje hmyz sající krev a redukuje svědění a podráždění kůže. 
Kůže kočky bude díky účinným přírodním látkám voňavá, hebká a zároveň bude 
odpuzovat škodlivé parazity. Vysoce účinné vlastnosti čistě biologických esencí 
působí jako trvalý ochranný plášť.

Vhodný od 2 měsíců věku kočky. Účinkuje 4 měsíce. Obsahuje účinný extrakt  
z margozy a levandulového oleje. Voděodolný obojek. Délka 35 cm. Barva zelená.

Složení: extrakt z margozy 2 %, levandulový olej 1,5 %.

Návod k použití: upevněte obojek volně kolem krku. Po upevnění obojku se 
přírodní olej rozprostře na srst kočky a začne účinkovat. V případě, že kočka 
zůstane někde viset za obojek, bezpečnostní prvek obojku se roztáhne, a dovolí 
jí tak se z něj uvolnit. Pozor na přímý kontakt mezi sliznicemi člověka a obojkem, 
může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10664 243-10665 1 obojek 35cm 12 / 96 60 měsíců 8711231106646

Bezpečnostní
prvek
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Combotec pro kočky a fretky
COMBOtec je založený na účinné kombinaci dvou antiparazitik. Chrání kočky a 
fretky před napadením blechami, klíšťaty a všenkami a zároveň zabraňuje 
zamoření okolního prostředí blechami. 
Přípravek lze používat také jako podporu při léčbě bleší alergické dermatitidy. 
Je vhodný pro koťata od 8 týdnů věku a pro kočky a fretky nad 1 kg váhy 
Hubí blechy a chrání před nimi po dobu 4 týdnů 
Potlačuje vývoj vajíček, larev a kukel blech a zabraňuje zamoření okolí 6 týdnů 
Působí proti klíšťatům u koček 2 týdny, u fretek 4 týdny 
Efektivně hubí všenky.
 
Složení: (S)-Methoprenum 60 mg, Fipronilum 50 mg                                                                                                                                               

Návod k použití: vyjměte pipetu z blistru a odstřihněte horní část pipety 
nůžkami. Rozhrňte srst zvířete mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. 
Přiložte hrot pipety přímo na kůži a jemně vytlačte její obsah. Je třeba zabránit 
nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, protože srst v místě podání pak působí 
přechodně slepeným dojmem.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14973 243-14973 1 pipeta 6 / 216 36 měísců 8711231149735

Fiprotec® spot on pro kočky 
Fiprotec® je antiparazitní přípravek pro kočky proti klíšťatům a blechám ve formě 
spot on (roztok pro nakapání na kůži).

Vhodný pro kočky s hmotností nad 1 kg.
Pro kočky od 7 měsíců věku. Účinkuje 5 týdnů proti blechám, 48 hodin proti 
klíšťatům. Dávkování: 1 pipeta o objemu 0,5 ml na 1 kočku.

Aktivní látka: Fipronilum 50 mg, 

Návod k použití: držte pipetu zpříma. Poklepejte na její úzkou část, aby bylo 
zajištěno, že se obsah nalézá v hlavní části pipety. Odstřihněte horní část pipety 
nůžkami, rozhrňte srst zvířete mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte 
špičku pipety přímo na kůži a jemně vyprázdněte její obsah, nejlépe na dvě místa 
– jednu část na místo spodiny lebeční a druhou o 2-3 cm dál.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17603 243-17603 1 pipeta - / 216 24 měsíců 8711231176038

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11112 244-11112 250 ml 6 24 měsíců 8711231111121

IMMO Shield Spray 250 ml
IMMO Shield Spray je účinné antiparazitikum pro psy, kočky a hlodavce. 
Obsahuje silikonový olej (dimetikon), který fyzikálně imobilizuje, a tím hubí blechy, 
klíšťata a ostatní hmyz jako jsou komáři, roztoči, vši a všenky.

Účinkuje až 4 týdny.
Působí na všechna vývojová stádia blech.
Vhodný pro psy, kočky, hlodavce i jejich pelíšky.
Neobsahuje chemické insekticidy a je netoxický.

Složení: dimetikon 0,38 g/l, aloe vera 5 g/l, parfém 10 g/l.

Návod k použití: na zvíře – sprejujte proti růstu srsti ze vzdálenosti 10 cm, čímž 
srst lehce namočíte. Po uschnutí srst pročešte. V případě nutnosti po 4 týdnech 
opakujte. Aplikaci sprejem IMMO Shield opakujte i po mytí zvířete.
Nepoužívejte na březí a kojící feny.
Na okolí – aplikujte sprej ze vzdálenosti 30 cm, až navlhčíte povrch. 
Doporučujeme ošetřit i pelech zvířete.
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Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13353 243-13353 3 pipety 6 / 84 24 měsíců 8711231133536

Immo Shield Line-on pro kočky
Antiparazitikum IMMO Shield Line-on pro kočky je přípravek založený na 
látce dimetikon (silikonový olej), který fyzikálním způsobem znehybňuje a 
zároveň likviduje blechy, klíšťata, komáry, roztoče, vši a všenky.

Vhodné pro kočky od 12 týdnů věku.
Účinnost jedné pipety 4 týdny. Balení obsahuje 3 pipety. 

Působí na všechna vývojová stádia blech.
Obsah balení: 3 x pipeta 1 ml

Složení: dimetikon 474 g/l, aloe vera 5 g/l, parfém 10 g/l.

Návod k použití: obsah jedné pipety naneste přímo na kůži kočky podél páteře 
od krku po ocas. Aplikujte každé čtyři týdny nebo po koupeli. Nepoužívejte na 
březí či kojící kočky.

Classic Shield Spray 400 ml
Insekticidní sprej Shield Classic účinně působí na všechny druhy lezoucího  
i létajícího hmyzu v domácnostech a komerčních prostorách.

Účinkuje rychle a v nízkých dávkách.
Hubí blechy, klíšťata, pavouky, mouchy, komáry, mravence, šváby aj.
100 % účinek během 30 sekund.

Složení: prallethrine 0,552 g/l, cyphenothrine 1,104 g/l.

Návod k použití: na lezoucí hmyz – ze vzdálenosti cca 40 cm aplikujte po 
dobu 2 sekund. Po týdnu zopakujte. Používejte pouze v interiéru, neaplikujte 
přímo na podlahu.
Na létající hmyz – zavřete okna a dveře, postupujte od středu místnosti a každých 
10 m³ prostoru sprejujte po dobu 1 sekundy. Po aplikaci opusťte uzavřenou 
místnost na 10 minut, následně dobře vyvětrejte.
Nepoužívat na zvíře!

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

23401 244-23401 400 ml 6 36 měsíců 543000234016

Šampon Immo Shield 200 ml
IMMO Shield šampon pro kočky obsahuje silikonový olej (dimetikon), který 
fyzikálním způsobem znehybňuje blechy, klíšťata a veškerý ostatní hmyz, zejména 
komáry, roztoče, vši a všenky.

Vhodné pro kočky od 12 týdnů věku. Působí na všechna vývojová stádia blech. 
Usnadňuje následné rozčesávání srsti

Složení: dimetikon 37,4 g/l, aloe vera 0,23 /l, parfém 0,09 g/l.

Návod k použití: naneste 1,5 počet uzávěru IMMO Shield šamponu na mokrou 
srst zvířete. Šampon dobře vmasírujte alespoň 2 minuty, nechte 5 minut působit, 
poté jej důkladně smyjte a srst vysušte. Nepoužívejte na březí a kojící samice. 
Nezapomeňte ošetřit okolí zvířete sprejem IMMO Shield jako prevenci před 
dalším napadením parazity.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14178 243-14178 200 ml 6 / 36 24 měsíců 8711231141784
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Unikátní náhražka mateřského mléka Lactol Kitty Milk
Mléko Beaphar Lactol Kitty Milk je kompletní krmivo pro koťata, březí, kojící 
nebo nemocné kočky. Sušené mléko Beaphar doporučují generace špičkových 
chovatelů a odborníků. 
Obohaceno o DHA kyselinu, která se přirozeně vyskytuje v mateřském mléku 
koček. Obsahuje správný poměr tuků, potřebných vitamínů, minerálů a stopových 
prvků, stejně jako množství esenciálních aminokyselin, včetně nezbytného taurinu, 
pro co nejlepší start do života.
Návod k použití: do 100 ml teplé (ne vařící) vody přidejte 7 zarovnaných 
odměrek (odměrka = 4,5 g) Lactol Kitty Milk a míchejte, dokud se zcela nerozpustí. 
Nechte mléko vychladnout dokud není vlažné (38 °C nebo tělesná teplota). Ke 
krmení se doporučuje použít vhodné vybavení, které by mělo být vždy čisté a 
sterilní, zejména pro mladá zvířata.
Připravené mléko Lactol může být uchováno v chladničce po dobu 24 hodin, ale 
mělo by být před použitím zahřáto na tělesnou teplotu mláděte.
Složení: mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky, minerální látky. 
Analytické složky: hrubý protein 32 %, hrubá vláknina 0%, hrubé oleje a tuky 24 %, 
hrubý popel 7 %, vlhkost 3,5 %, vápník 0,8 %, fosfor 0,7 %, sodík 0,5 %, hořčík 
0,16 %, draslík 1,5 %, DHA 0,1 %.
Doplňkové látky/Nutriční doplňkové látky: vitamin A 25000 m.j./kg, vitamin B1 
5 mg, vitamin B2 3 mg, vitamin B6 3 mg, vitamin B12 60 µg, vitamin C 620 mg, 
vitamin D3 2000 m.j./kg, vitamin E 210 m.j./kg, biotin 50 µg, vitamin K3 3 mg, 
taurin 3000 mg, kalcium-D-pantotenát 10 mg, DL-metionin 3000 mg, železo 
80 mg, jód 0,25 mg, mangan 30 mg, selen 0,2 mg, zinek 50 mg, antioxidanty.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11246 244-112463 1 set 6 / 36 - 8711231112463

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15204 243-15204 250 g - / 6 36 měsíců 8711231152049

15206 243-15206 500 g - / 6 36 měsíců 8711231152063

Souprava pro odchov mláďat Beaphar
Souprava je určena pro krmení nově narozených a vyrůstajících zvířat (štěňata, 
koťata, hlodavci). Může být také použita pro krmení nemocných zvířat a zvířat  
v rekonvalescenci.

Návod k použití: jehlou propíchněte vršek dudlíku nebo vystřihněte malou dírku. 
Pozor, příliš velký otvor může způsobit zahlcení.
Po každém použití důkladně vyčistěte láhev i gumový dudlík.
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Funkční pamlsek s taurinem a biotinem Kitty´s
Kitty´s taurinem a biotinem je chutné doplňkové krmivo pro kočky ve tvaru 
srdíček.
Pamlsky s přídavkem vitamínů.
Taurin podporuje srdeční činnost, mozek a oči kočky. Biotin zajišťuje zdravou 
pokožku a srst.

Dávkování: na 1 kg tělesné hmotnosti 1-4 tabletky denně.
Zabezpečte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky, cukry, minerální látky, měkkýši a korýši 
(krevety min. 2,6 %), maso a živočišné produkty, kvasnice, oleje a tuky, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 9,5 %, hrubá vláknina 7 %, hrubé oleje a tuky 
2,2 %, hrubý popel 12  %, vlhkost 3,2%, vápník 3,2 %, fosfor 1,9 %, sodík 0,74 %, 
draslík 1,3 %, hořčík 0,097 %, síra 0,0023 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky: vitamin B1 54 mg/kg, vitamin B2 
46 mg/kg, vitamin B6 42mg /kg, vitamin B12 2400 µg/kg, kalcium-D-
pantotenát 53 mg/kg, niacin 700 mg/kg, biotin 150 0µg/kg, taurin 880 mg/kg, 
antioxidanty

Pochoutka se sýrem Kitty´s Cheese
Kitty´s Cheese je doplňkové krmivo pro kočky ve tvaru srdíček s příchutí sýra.
Od 6 týdnů věku kočky. Obsahuje důležité minerály nezbytné pro vitalitu vaší 
kočky. Má výbornou chuť, která vašeho domácího mazlíčka nadchne

Dávkování: na 1 kg tělesné hmotnosti 1-4 tabletky denně. Vhodné i pro březí a 
kojící kočky. Zabezpečte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky (sýr 5,6 %), cukry, minerální látky, měkkýši a 
korýši (krevety 2,3 %), maso a živočišné produkty (drůbeží moučka 1,8 %), 
kvasnice, oleje a tuky, vedlejší produkty rostlinného původu. 
Analytické složky: hrubý protein 9,9 %, hrubá vláknina 9,7 %, hrubé oleje a tuky 
6,4 %, hrubý popel 12 %, vlhkost 3,4 %, vápník 2,9 %, fosfor 1,8 %, sodík 0,78 %, 
draslík 1,2 %, hořčík 0,085 %.

Funkční pamlsek pro koťata Kitty´s Junior 150 tbl.
Kitty´s Junior je doplňkové krmivo ve formě pamlsků ve tvaru srdíček.
Pro koťata od 6 týdnů věku. Obsahuje minerály a vitamíny důležité pro správný 
růst a výživu. Biotin pro zdravou pokožku a zářivou srst, posiluje drápy.

Dávkování: na 1 kg tělesné hmotnosti 1-8 tabletek denně. Zabezpečte přístup  
k čerstvé pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky, cukry, minerální látky, maso a živočišné 
produkty (drůbeží moučka 3 %), ryby a výrobky z ryb (prášek z tresky 2,6 %), 
kvasnice, obiloviny. 
Analytické složky: hrubý protein 10 %, hrubá vláknina 6,8 %, hrubé oleje a tuky 
2,1 %, hrubý popel 14 %, vlhkost 3,2 %, vápník 3,1 %, fosfor 2,1 %, sodík 0,97 %, 
draslík 1,3 %, hořčík 0,091 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin B1 53m, vitagmin B2 
45mg, vitamin B6 41mg, vitamin B12 2300 µg, kalcium-D-pantotenát 52mg, 
niacin 680mg, biotin 1400 µg, železo1500 mg/kg, antioxidanty.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12508 243-125081 150 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231125081

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12509 243-125098 75 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231125098

12578 243-104475 180 ks 12 / 60 36 měsíců 8711231125784

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12511 243-125111 75 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231125111

12594 243-125944 180 ks 12 / 60 36 měsíců 8711231125944
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Pochoutka s proteinem Beaphar Kitty´s pro kočky 180 tbl.
Kitty´s Protein je doplňkové krmivo pro kočky a koťata bohaté na proteiny.
Chutné pamlsky ve tvaru srdíček.
Vhodné od 6 týdnů věku.
Obsahuje důležité minerály nezbytné potřebné pro vitalitu kočky.

Dávkování: na 1 kg tělesné hmotnosti 1-4 tabletky denně.
Zabezpečte přístup k čerstvé pitné vodě. Vhodné i pro březí a kojící kočky.

Složení: mléko a mléčné výrobky, cukry, minerální látky, maso a živočišné 
produkty (drůbeží moučka 3 %), ryby a výrobky z ryb (prášek z tresky 2,6 %), 
kvasnice, oleje a tuky.
Analytické složky: hrubý protein 10 %, hrubá vláknina 6,8 %, hrubé oleje a tuky 
2,1 %, hrubý popel 14 %, vlhkost 3,2 %, vápník 3,1 %, fosfor 2,1 %, sodík 0,97 %, 
draslík 1,3 %, hořčík 0,091 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12550 243-125500 75 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231125500

Multivitaminové tablety Cat Snaps 75 tbl.
Multivitamínové tablety Cat Snaps jsou doplňkové krmivo pro kočky s oblíbenou 
krevetovou příchutí.
Poskytují veškeré nezbytné živiny pro zdravý a šťastný život vaší kočky
Taurin podporuje činnost srdce, mozku a očí. Biotin pro zdravou srst a pokožku

Dávkování: na 1 kg tělesné váhy 1-4 tablety denně. Zajistěte přístup k čerstvé 
pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky, cukry, minerální látky, měkkýši a korýši (> 4 % 
krevety), kvasnice, maso a živočišné produkty, oleje a tuky.
Analytické složky: hrubý protein 8,7 %, hrubá vláknina 7 %, hrubé oleje a tuky 
2,7 %, hrubý popel 12,3 %, vlhkost 4,4 %, vápník 1,7 %, fosfor 1,2 %, draslík 
0,03 %, sodík 0,2 %, hořčík 0,01 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: biotin 1400 IU, taurin 870 mg, 
antioxidanty

Funkční pamlsek Kitty´s Mix 180 tbl.
Kitty´s Mix je chutné doplňkové krmivo a funkční pamlsek pro kočky a koťata.
Jogurtová srdíčka s taurinem a biotinem pro podporu srdeční činnosti, mozku, 
očí, pokožky a srsti. Rybí srdíčka s proteinem pro celkové zdraví kočky. Žlutá 
srdíčka tablety se sýrem pro pestrou chuť.

Dávkování: na 1 kg tělesné hmotnosti 1-4 tablety denně. Zabezpečte přístup k 
čerstvé pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky (sýr min. 1,9 %), cukry, minerální látky, maso a 
živočišné produkty (drůbeží moučka 1,9 %), měkkýši a korýši (krevety min. 1,6 %), 
ryby a výrobky z ryb (prášek z tresky 0,86%), kvasnice, oleje a tuky, vedlejší 
produkty rostlinného původu, obiloviny. Analytické složky: hrubý protein 9,9 %, 
hrubá vláknina 7,9 %, hrubé oleje a tuky 3,6%, hrubý popel 13 %, vlhkost 3,3 %, 
vápník 3,1  %, fosfor 2 %, sodík 0,83 %, draslík 1,3 %, hořčík 0,091 %, síra 
0,0075 %. Doplňkové látky /Nutriční doplňkové látky: vitamin B1 18 mg/kg, 
vitamin B2 15 mg/kg, vitamin B6 14 mg/kg, vitamin B12 800 µg/kg, kalcium-
D-pantotenát 18 mg/kg, niacin 230 mg/kg, biotin 490 µg/kg, taurin 290 mg/kg, 
železo 503 mg/kg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12506 243-125067 180 ks 12 / 60 36 měsíců 8711231125067

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12510 243-125104 75 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231125104

12579 243-104451 180 ks 12 / 60 36 měsíců 8711231125791
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Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11427 243-11427 35 g / 75 ks 18 / 144 24 měsíců 8711231114276

Pochoutka s malt pastou Malt Bits
Malt Bits je doplňkové krmivo ve formě křupavých polštářků naplněných malt 
pastou.
Chutná a zdravá pochoutka pro kočky a koťata. Pomáhají přirozenému průchodu 
spolykaných chlupů zažívacím traktem.
Pravidelným podáváním předejdete zvracení a trávicím problémům vašeho 
mazlíčka. Mají také blahodárné účinky na stav srsti – je lesklejší a zdravější.

Dávkování: 5-10 ks za den. Zajistěte přístup k čerstvé, pitné vodě.

Složení: obiloviny, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky, vedlejší produkty 
rostlinného původu (výtažek ze sladu 1,7 %), maso a živočišné produkty, kvasnice, 
minerální látky. 
Analytické složky: hrubý protein 31 %, hrubá vláknina 2,8 %, hrubé oleje a tuky 
10 %, hrubý popel 3,2 %, vlhkost 9 %, vápník 0,09 %, fosfor 0,62 %, sodík 0,15 %, 
draslík 0,49 %, hořčík 0,13 %.
Doplňkové látky ú Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin A 4600 IU, vitamin B1 
4,1 mg, železo 210 mg, antioxidanty.

Pochoutka s malt pastou Malt Bits light 75 tbl.
Malt Bits light jsou funkční pamlsky pro kočky plněné malt pastou.

Křupavá pochoutka se sníženým obsahem kalorií.
Obsahuji přibližně o 50%.
meně kalorii než standartni pamlsky Beaphar Malt Bits.
Vhodné pro kočky se sklony k obezitě.
Zajišťují hladký a přirozený průchod bezoárů trávícím traktem kočky.

Dávkování: 5-10 kusů za den.
Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Doplněk stravy na ledvinové problémy Renaletten 75 tbl.
Tablety Renaletten jsou dietní doplňkové krmivo pro kočky. Je speciálně vyvinuté 
pro podporu funkce ledvin.
Určené pro kočky s chronickým onemocněním ledvin. Nízký obsah fosforu a 
bílkovin nezatěžuje ledviny.
Ulevuje a pomáhá předcházet tvorbě ledvinových kamenů. 

Dávkování: 3-6 tablet denně, v případě zhoršení obtíží můžete dávku přechodně 
zvýšit až na 4 tablety na 1 kg váhy kočky denně. Zajistěte přístup k čerstvé pitné 
vodě.

Složení: cukry, oleje a tuky, mléko a mléčné výrobky, nutriční doplňkové látky, 
maso a živočišné produkty, minerální látky. 
Analytické složky: hrubý protein 4,1 %, hrubá vláknina 24,2 %, hrubé oleje a 
tuky 2,0 %, hrubý popel 5 %, vápník 0,90  %, sodík 0,52 %, fosfor 0,46 %, 
draslík 0,31 %, vlhkost 2,4 %, hořčík 0,03 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky: L-karnitin chlorid 20 mg/kg, 
antioxidanty.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10660 243-10660 75 ks 12 / 96 36 měsíců 8711231106608

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12622 243-114115 35 g / 75 ks 18 / 144 24 měsíců 8711231126224

13247 243-116096 150 g / 300 ks - / 12 24 měsíců 8711231132478
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Pochoutka s malt pastou s lososem Salmon Malt Bits
Salmon Malt Bits je doplňkové krmivo ve formě křupavých polštářků 
naplněných malt pastou s lososovou příchutí.
Chutná a zdravá pochoutka pro kočky a koťata. Kvalitní malt pasta pomáhá 
přirozenému průchodu spolykaných chlupů zažívacím traktem. Pravidelným 
podáváním předejdete problémům se zvracením nebo nahromaděnými bezoáry 
v trávicím traktu kočky.

Dávkování: podávejte 5-10 ks za den. Zajistěte stálý přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky, vedlejší produkty rostlinného 
původu (výtažek ze sladu 1,7 %), maso a živočišné produkty, kvasnice, ryby a 
výrobky z ryb (sušený losos 0,1 %), minerální látky.
Analytické složky: hrubý protein 30 %, hrubá vláknina 1,6 %, hrubé oleje a tuky 
8,8 %, hrubý popel 2,7 %, vlhkost 8,8, vápník 0,15 %, fosfor 0,5 %, sodík 0,15 %, 
draslík 0,12 %, hořčík 0,021 %.
Nutriční doplňkové látky: vitamin A 4600 m.j./kg, vitamin B1 4,1 mg/kg, 
antioxidanty

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11406 243-114047 35 g / 75 ks 18 / 144 24 měsíců 8711231114061

Pochoutka pro zdravé zuby Cat-a-dent Bits 75 tbl.
Pochoutka Cat-A-Dent Bits je chutné doplňkové krmivo pro kočky ve formě 
křupavých polštářků pro čištění zubů.
Speciálně vyvinuto pro udržení zdravých a čistých zubů koček Posiluje zubní 
sklovinu a brání jejímu narušení. 
Mechanicky odstraňuje plak a leští zuby.
Obsahuje chlorofyl, který absorbuje zápach z úst a zanechává svěží dech.

Dávkování: 5-10 kusů za den.
Zajistěte přístup k čerstvé, pitné vodě.

Složení: obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu, oleje a tuky, minerální 
látky, maso a živočišné produkty.
Analytické složky: hrubý protein 29 %, hrubá vláknina 2,6 %, hrubé oleje a tuky 
8,7 %, hrubý popel 5,4 %, vlhkost 9 %, vápník 0,28 %, fosfor 0,73%, sodík 0,1%, 
draslík 0,4 %, hořčík 0,12 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin A 4480 IU, vitamin B1 
4 mg, chlorofyl 1200 mg, antioxidanty.

Pochoutka s šantou kočičí Catnip Bits
Catnip Bits je doplňkové krmivo pro kočky ve formě křupavých polštářků plněných 
pastou ze šanty kočičí.
Výtečná pochoutka pro kočky a koťata.
Obsahují bylinku šantu kočičí, kterou kočky milují. Dávka nezbytných vitamínů a 
minerálů pro špičkovou kondici vašeho mazlíčka.

Dávkování: 5-10 ks za den. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: obiloviny, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky, maso a živočišné 
produkty, vedlejší produkty rostlinného původu (šanta kočičí 0,12 %), minerální 
látky, kvasnice.
Analytické složky: hrubý protein 31 %, hrubá vláknina 2,8%, hrubé oleje a tuky 
10 %, hrubý popel 3,4 %, vlhkost 9 %, vápník 0,14 %, fosfor 0,62 %, sodík 0,18 %, 
draslík 0,53 %, hořčík 0,13%.
Doplňkové látky / 
Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin A 4600 kg, vitamin B1 4,1 mg, antioxidanty.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12621 243-114405 35 g / 75 ks 18 / 144 24 měsíců 8711231126217

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12623 243-116379 35 g / 75 ks 18 / 144 24 měsíců 8711231126231

13249 243-11612 150 g / 300 ks - / 12 24 měsíců 8711231132492
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Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12959 243-129591 100 g 6 / 84 24 měsíců 8711231129591

Duo Malt pasta 100 g
Duo Malt pasta je doplněk stravy určený k přirozenému čistění trávicí traktu koček 
a koťat od chomáčků chlupů.
Tmavě hnědá pasta pomáhá přirozenému průchodu nahromaděných chomáčků 
trávicím traktem, předchází usazeninám v žaludku. Obsahuje karamel, který 
posiluje účinek pasty a přidává ji na chuti. Světle hnědá pasta obsahuje BIO MOS, 
který formuje zdravou střevní mikroflóru. Pasta celkově zlepšuje stav a vzhled srsti.

Návod k použití: přidejte do krmiva nebo podávejte přímo z tuby. 
Dávkování: Pro dlouhosrsté kočky 6 cm pasty denně, pro krátkosrsté kočky 4 cm 
denně. V období línání 5 cm pasty každý den. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: oleje a tuky, mléko a mléčné produkty, sladový extrakt 12 %, Mannan 
Oligosacharid (MOS) 10 000 mg / kg, minerály.
Analytické složky: hrubý protein 12 %, vláknina 0,078 %, oleje a tuky 52 %, 
omega-3 mastné kyseliny 3,087 %, omega-6 mastné kyseliny 23,82 %, hrubý 
popel 3,3 %, vlhkost 3,7 %, vápník 0,4 %, fosfor 0,33 %, sodík 0,34 %, draslík 
0,47 %, hořčík 0,033 %.

Multivitaminová Duo Active pasta 100 g
Dvoubarevná pasta Duo Active je doplňkové krmivo pro kočky, které dodává 
organismu vitamíny, minerály a další potřebné látky. 
Taurin napomáhá správné funkci srdce a zlepšuje zrak. Žlutá pasta pro zdravou 
pokožku, nádhernou srst a pevnou imunitu. Hnědá pasta s BIO MOS podporuje 
zdravou střevní mikroflóru.

Návod k použití: denní dávka činí 3 cm pasty. Smíchejte s krmivem nebo 
podávejte přímo z tuby. Ve vážných případech zdvojnásobte dávkování.
Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: oleje a tuky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší produkty rostlinného původu 
(sladový extrakt 3,8 %, MOS 4700 mg/kg), kvasnice, minerální látky, obiloviny. 
Analytické složky: hrubý protein 16 %, hrubá vláknina 0,05 %, hrubé oleje a tuky 
53 %, Omega 3- 3,129 %, Omega 6- 24,15 %, hrubý popel 4,2 %, vlhkost 2,1 %, 
vápník 0,54 %, fosfor 0,45 %, sodík 0,4 %, draslík 0,68 %, hořčík 0,046 %. 
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky: vitamin B1 370 mg, vitamin B2 110 mg, 
vitamin B6 110 mg, vitamin B12 780 µg, kalcium-D-pantotenát 110 mg, nikotinamid 
995 mg, biotin 2700 µg, taurin 4400 mg, vit. E 160 m.j/kg, kyselina listová 24 mg, 
antioxidanty.

Malt pasta 100 g
Malt Pasta pomáhá odvádět chomáčky chlupů (bezoáry) z trávicího traktu koček.
Podporuje přirozené čištění trávicího traktu od spolykaných chomáčků srsti.
Ulevuje od zvracení, ztráty apetitu a předchází ucpání střev.
MOS podporuje zdravou střevní mikroflóru.

Návod k použití: přidejte do krmiva nebo podávejte přímo z tuby. 
Dávkování: Pro dlouhosrsté kočky 6 cm pasty denně, pro krátkosrsté kočky 4 cm 
denně. V období línání 5 cm pasty každý den. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: oleje a tuky, mléko a mléčné výrobky, sladový extrakt 13 %, kvasinky, 
mannan-oligosacharid (MOS) 10 000 mg/kg. 
Analytické složky: hrubý protein 12 % hrubá vláknina 0,078 %, hrubé oleje a tuky 
54 %, omega-3 mastné kyseliny 3,234 %, omega-6 mastné kyseliny 24,9 5%, 
hrubý popel 3,4 %, vlhkost 2,1 %, vápník 0,42 %, fosfor 0,35 %, sodík 0,35 %, 
hořčík 0,035 %, draslík 0,5 %, laktóza 16 %, kyselina a-linolenová 3,2 %, kyselina 
linolenová 25 %, kyselina a-linolenová 0,28 %

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13689 243-125630 100 g 6 / 84 24 měsíců 8711231136896

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13690 243-129584 100 g 6 / 84 24 měsíců 8711231136902
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Multivitaminové tablety TOP 10 180 tbl.
Multivitaminové tablety TOP 10 jsou doplněk stravy pro kočky. Jedná se o 
vyvážený komplex důležitých vitamínů, minerálů a stopových prvků pro zdraví 
vaší kočičky.
Od 6 týdnů věku. Dodávají vitalitu a zlepšují fyzickou zdatnost. Podporují 
správný vývoj kostí a zubů. Zlepšují stav a vzhled srsti. Taurin podporuje srdce 
a zlepšuje zrak.
Dávkování: 3-6 tablet denně (ale ne více než 4 tablety na 1 kg). Vždy dávejte 
zvířeti čerstvou pitnou vodu.
Složení: mléko a výrobky mléčného původu, cukr, minerály, měkkýši a korýši 
(krevety 2,6 %), obiloviny, droždí, maso a výrobky živočišného původu, rostlinné 
deriváty, oleje a tuky.
Analytické složky: hrubý protein 9,8 %, hrubá vláknina 7 %, hrubé a tuky 2,2 %, 
hrubý popel 12 %, vlhkost 3,2 %, vápník 3,2 %, fosfor 1,9 %, sodík 0,73 %, 
draslík 1,3 %, hořčík 0,096 %, síra 0,03 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin A 4450 IE, vitamin D3 
889 IE, vitamin E 290 IE, vitamin B1 170 mg, vitamin B2 360 mg, vitamin B6 160 mg, 
vitamin B12 1500 µg, kalcium-D-pantothenát 1000 mg, niacin 1400 mg, biotin 
37000 µg, taurin 1200 mg, jód 0,544 mg, mangan 2,62 mg, L-karnitin chlorid 
6,4 mg, antioxidanty.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13213 243-103959 180 ks 3 / 54 36 měsíců 8711231132133

Doplněk stravy pro mláďata Junior Cal 200 g
Beaphar Junior Cal je výživná doplňková krmná směs pro mláďata psů, koček 
a dalších osrstěných domácích mazlíčků.

Obsahuje komplex minerálů.
Pro silnou kostru a zuby.
Vhodný i pro březí a kojící samičky.

Návod k použití: přidávejte do denní krmné dávky zvířete. Pokud krmíte psa 
granulemi, navlhčete je před použitím doplňku Junior Cal vodou, konzervou, 
lososovým či rostlinným olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.
Dávkování: štěňata, mladí psi malých plemen, kočky, koťata a kožešinová zvířata 
– 1 čajová lžička Dodržujte doporučené dávkování.
Pro štěňata velkých plemen doporučujeme výrobek Beaphar Irish Cal.

Složení: minerální látky, kvasnice 
Analytické složky: hrubý protein 2,1 %, hrubá vláknina 0,12 %, hrubé oleje a tuky 
0,2 %, hrubý popel 73 %, vlhkost 14 %, vápník 24 %, fosfor 15 %, hořčík 0,8 %.

Pivovarské kvasnice s česnekem 250 tbl.
Beaphar Brewers Yeasts je doplněk stravy pro psy a kočky ve formě tablet  
s pivovarskými kvasnicemi a česnekem.

Obsahuje unikátní komplex vitamínů a minerálů, biotin, zinek a česnek.
Zlepšuje kondici pokožky, srsti a drápů.
Pomáhá v boji proti nežádoucím bakteriím a parazitům v zažívacím traktu.
Zlepšuje imunitu.

Dávkování:
Psi – 1 tableta na 5 kg živé váhy denně.
Kočky – 1 tableta na 3 kg živé váhy denně.
Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: kvasnice, minerální látky, vedlejší produkty rostlinného původu (česnekový 
prášek 1,6 %), obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 28 %, hrubá vláknina 9 %, hrubé oleje a tuky 2,4 %, 
hrubý popel 24 %, vlhkost 9 %, vápník 7,6 %, fosfor 5,7 %, sodík 0,00016 %, 
draslík 0,07 %.
Doplňkové látky/Nutriční doplňkové látky/kg: biotin 2600 µg, zinek 8,03 mg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12664 244-12664 250 ks 3 / 24 36 měsíců 8711231126644

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10321 244-103218 200 g - / 6 24 měsíců 8711231103218
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Doplněk stravy Irish Cal 250 g
Irish Cal je doplňková krmná směs pro štěňata středních a velkých plemen, 
mladé psy, březí a kojící zvířata (feny a kočky).
Směs vysoce kvalitních minerálů pro správný růst kostry, silné zuby a dobrý sluch. 
Pro štěňata a koťata od dvou měsíců věku. Působí preventivně proti mnoha 
nemocem pohybového aparátu.

Návod k použití: přidávejte do denní krmné dávky zvířete. Pokud krmíte psa nebo 
kočku granulemi, navlhčete je před použitím doplňku Irish Cal vodou, konzervou, 
lososovým či rostlinným olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě. Dodržujte 
doporučené dávkování. Předávkování vápníkem a fosforem může mít negativní 
dopad. Před použitím se poraďte se svým veterinářem.
Dávkování: rostoucím štěňatům a psům malých plemen s hmotností do 10 kg –  
1 čajová lžička. Dospělým psům středních a velkých plemen – 3 čajové lžičky. 
Kočkám, koťatům a březím samičkám – 1 čajová lžička. Pokud krmíte kompletní 
stravou (granule), dávkování může být o polovinu sníženo.

Složení: minerální látky, kvasnice.
Analytické složky: hrubý protein 1,9 %, hrubá vláknina 0,12 %, hrubé oleje a tuky 
0,3 %, hrubý popel 66,2 %, vlhkost 13,6 %, vápník 23 %, fosfor 15 %, hořčík 0,8 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12428 244-12428 250 g - / 6 24 měsíců 8711231124282

Doplněk stravy s mořskou řasou Beaphar Algolith 250 g
Doplněk stravy Beaphar Algolith je vyrobený speciální technologií z přírodních 
mořských řas. Zachovává si tak maximum využitelných látek a zvýšené hladiny 
stopových prvků absorbovatelných do organismu zvířat. Vhodný pro pro psy, 
kočky a jiné domácí mazlíčky. Obsahuje vysoké procento stopových prvků a 
vitamínů. Má přirozený vliv na všechny funkce organismu. Primárně však zlepšuje 
vzhled srsti a kondici kůže.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud krmíte granulemi, 
navlhčete je před použitím doplňku Algolith například vodou, konzervou či 
lososovým olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě. Dávkování: štěňatům, 
rostoucím psům, psům malých plemen do 10 kg – 1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 
8-10 týdnů. Dospělým psům středních plemen o hmotnosti 10-30kg – 2 čajové 
lžičky (4,8 g) po dobu 4-6 týdnů. Dospělým psům s hmotností nad 30 kg – 3 čajové 
lžičky po dobu 4-6 týdnů. Březím a kojícím fenám – 3 čajové lžičky po dobu 4-6 
týdnů. Kočkám a březím samicím – 1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 2-4 týdnů. 
Morčatům, králíkům, myším 1/2-1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 2 týdnů. Ptákům 
na 100 g krmiva – 2x na špičku nože (0,2 g).
Složení: sušené mořské řasy. Analytické složky: hrubý protein 7,7 %, hrubá vláknina 
7,9 %, hrubé oleje a tuky 1,5 %, hrubý popel 22 %, vlhkost 12 %, draslík 1,7 %, 
sodík 2,0 %, vápník 1,6 %, hořčík 0,8 %, fosfor 0,1 %. Doplňkové látky/Nutriční 
doplňkové látky: Fe(E1) 1400 mg/kg, Cu(E4) 2,1 mg/kg, I(E2) 1045 mg/kg, 
Zn(E6) 10mg/kg, Mn(Е5) 21,5 mg/kg.

Irish Cal tablety 150 tbl.
Irish Cal Tablets je chutné doplňkové vitaminové krmivo pro psy a kočky. 
Tabletky jsou ve tvaru srdce a mají oblíbenou játrovou příchuť. Vhodné zejména 
pro štěňata a koťata, březí a kojící kočky a feny.
Směs vysoce kvalitních minerálů pro správný růst kostry, silné zuby a dobrý sluch. 
Působí jako prevence proti mnoha nemocem pohybového aparátu.

Návod k použití: podejte zvířeti přesný počet tablet dle dávkování. Zajistěte 
přístup k čerstvé pitné vodě.
Dodržujte návod k použití. Předávkování vápníkem a fosforem může mít negativní 
dopad. Před použitím se poraďte se svým veterinářem.
Dávkování: psi a kočky do 10 kg – 1 tableta denně, psi do 20 kg – 2 tablety 
denně, psi do 30 kg – 3 tablety denně, psi do 40 kg – 4 tablety denně, Psi nad 
40 kg – 5 tablet denně.

Složení: minerální látky, maso a živočišné produkty (játra 5 %), kvasnice.
Analytické složky: hrubý protein 4,9 %, hrubá vláknina 0,12 %, hrubé oleje a tuky 
1,7 %, hrubý popel 64 %, vlhkost 17 %, vápník 21 %, fosfor 14 %, sodík 0,019 %, 
hořčík 0,8 %, draslík 0,049 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13276 244-13276 150 ks 3 / 36 36 měsíců 8711231132768

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12494 244-12494 250 g - / 6 48 měsíců 8711231124947
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Doplňek stravy s vápníkem Beaphar Salvikal 250 g
Doplněk stravy Salvikal pro psy a kočky obsahuje důležité živiny jako kvasnice, 
vitaminy, minerály a stopové prvky, které zvířátka potřebují každý den, aby byla 
zdravá a plná života. Podporuje růst mláďat. zajišťuje dostatek vitaminů, napomáhá 
předcházet stresu.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce zvířete. Pokud krmíte psa nebo 
kočku granulemi, navlhčete je před použitím doplňku Salvikal vodou, lososovým 
či rostlinným olejem, popřípadě smíchejte s konzervou. Zajistěte přístup k čerstvé 
pitné vodě. Doporučené dávkování: pes/kočka – 1 čajová lžička (cca 5 g) na 
10 kg živé váhy.
Složení: minerální látky, cukry, kvasnice, vedlejší produkty rostlinného původu.
Analytické složky: hrubý protein 6,1 %, hrubá vláknina 0,3 %, hrubé oleje a tuky 
0,5 %, hrubý popel 52 %, vlhkost 7,9 %, vápník 25 %, fosfor 8,3 %, sodík 0,78 %, 
draslík 0,011 %, hořčík 0,055 %.
Doplňkové látky/Nutriční doplňkové látky/kg: biotin 2400 µg, kyselina pantotenová 
220 mg, cholin chlorid 2300 mg, kyselina listová 12 mg, nikotinamid 660 mg, 
vitamin A 132 000 m. j./kg, vitamin B1 59 mg, vitamin B2 270 mg, vitamin B6 
59 mg, vitamin B12 470 µg, vitamin C 200 mg, vitamin D3 13 200 m. j./kg, 
vitamin E 130 m. j./kg, vitamin K3 67 mg, měď 12,7 mg, jód 4,59 mg, mangan 
219 mg, zinek 148 mg, antioxidanty.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12626 244-51567 250 g - / 6 24 měsíců 8711231626267

Doplněk stravy s vápníkem Vitamin Cal 250 g
Beaphar Vitamin Cal je doplňkové krmivo pro psy, kočky, hlodavce a okrasné 
ptactvo. Obsahuje vysoce kvalitní minerály, stopové prvky a vitamíny. 
Vyrovnává nedostatek živin v potravě, podporuje silné kosti a zuby, má příznivý 
vliv na všechny tělesné funkce, podporuje imunitu. Vhodný zejména pro psy a 
kočky krmené vařenou nebo syrovou stravou.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud krmíte granulovanou 
stravou, navlhčete ji před přidáním přípravku vodou, konzervou, rostlinným či 
lososovým olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.
Dávkování: psi malých plemen a kočky – 1 odměrná lžička (3 g), psi středních 
plemen – 2 odměrné lžičky (6 g), psi velkých plemen – 3 odměrné lžičky (9 g), 
hlodavci – 0,5 g na 1 kg hmotnosti, ptáci – na 100 g krmiva 2x na špičku nože.
Složení: minerální látky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší produkty rostlinného 
původu, řasy. Analytické složky: hrubý protein 0,1 %, hrubá vláknina 0 %, hrubé 
oleje a tuky 0,1 %, hrubý popel 68,2 %, vlhkost 13,6 %, vápník 22 %, fosfor 12 %, 
sodík 1,4 %. Doplňkové látky/Nutriční doplňkové látky v 1 kg: vitamin A 6900 
m.j./kg, vitamin D3 13000 m.j./kg, vitamin E 120 mg, Vitamin B2 40 mg, kyselina 
pantotenová 70 mg, nikotinamid 180 mg, vitamin B12 100 µg, biotin 1000 µg, 
měď 95 mg, jód 4 mg, železo 790 mg, mangan 240 mg, zinek 400 mg.

Doplněk stravy Beaphar Drucal 250 g
Drucal je doplňek stravy pro psy a kočky bohatý na minerály, dextrózu a mořské 
řasy. Vápník a další minerály pomáhají posílit svaly, klouby, kosti a zuby. 
Dextróza urychluje metabolismus a zlepšuje krvetvorbu. Mořské řasy podporují 
kondici kůže a srsti, zvýrazňuji přirozené zbarvení.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud svého mazlíčka krmíte 
granulemi, navlhčete je před použitím doplňku Drucal vodou, konzervou, lososovým 
či rostlinným olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě. Dávkování: psi malých 
plemen, kočky а kožešinová zvířata – 1 čajová lžička, psi středních plemen – 2 
čajové lžičky, psi velkých plemen – 3 čajové lžičky. Dodržujte doporučené 
dávkovaní.
Zdvojnásobte dávku zvířatům s ochablým svalstvem, poruchou zažívaní, březím 
a kojícím samičkám. 
Složení: cukry (dextróza 48 %), minerální látky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší 
produkty rostlinného původu, semena (kakaový prášek 3,4 %), kvasnice, řasy. 
Analytické složky: hrubý protein 3,5 %, hrubá vláknina 1,1 %, hrubé oleje a tuky 
0,78 %, hrubý popel 30 %, vlhkost 12 %, monohydrát dextrózy 43 %, hydrogen-
fosforečnan sodný 38 %, pentahydrát laktátu vápenatého 3,8 %, uhličitan vápenatý 
3 %, kaseinát vápenatý 2,7 %, glycerofosfát sodný 0,1 %. Doplňkové látky/
Nutriční doplňkové látky v 1 kg: nikotinamid 0,001 %, vitamin B1 0,0003 %, 
oxid zinečnatý 0,0052 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12471 244-12471 250 g - / 6 24 měsíců 8711231124718

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12410 244-12410 250 g - / 6 24 měsíců 8711231124107
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Kapky pro rychlé a úplné přelínání Laveta Super 50 ml
Laveta Super je doplňkové krmivo pro kočky ve formě kapek, které jsou speciálně 
vyvinuté pro podporu, lepší kondici a vzhled srsti. Usnadňují sezónnímu línání srsti. 
Obsahují biotin pro zdravou kůži a lesklou srst. Taurin pro zdravé oči a správnou 
funkci srdce, trávení a nervový systém. 

Návod k použití: před použitím protřepejte. V případě potřeby můžete denní 
dávku zvýšit až na trojnásobek. Zvýšená dávka se smí podávat maximálně 7 dní!
Dávkování: Váha Počet kapek
 Do 0,1 kg  2
 0,1-0,5 kg 5
 0,5-2,5 kg 15
 2,5-5 kg 25
 5-9 kg 35

Složení: glukóza, laktóza, škrob.
Аnalytické složky: hrubý protein 1,2 %, hrubé oleje a tuky 6,2 %, hrubý popel 
0,91 %, vlhkost 90 %, vápník 0,0043 %, fosfor 0,28 %, sodík 0,0018 %, draslík 
0,027 %, síra 0,079 %. 
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky: vitamin B1 105 mg, vitamin B2  
260 mg, nikotinamid 5700 mg, kyselina pantotenová 475 mg, vitamin B6 380 mg, 
vitamin B12 1900 µg, vitamin E 2900 mg, biotin 6800 µg, taurin 3000 mg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12524 243-114511 50 ml 6 / 72 24 měsíců 8711231125241

Doplněk stravy Chondro Fit glukosamin chondroitin 35 ml
Beaphar Chondro Fit je doplňkové krmivo pro psy a kočky. Jejich klouby se totiž 
v průběhu života velmi opotřebovávají, zvláště při nadměrné zátěži, a proto je 
potřeba je udržet pružné a zdravé.

Obsahuje lehce stravitelné složky, které jsou stavebními buňkami chrupavky.
Obnovuje strukturu chrupavky při běžném každodenním opotřebení.
Podporuje tvorbu kloubního maziva, chrání klouby při vysoké zátěži.
Měď a mangan pro zdravý růst kostry a vývoj kostí.

Návod k použití: před použitím lahvičku dobře protřepejte. Přimíchejte denní 
dávku vitamínů do krmiva nebo přímo do úst. Zajistěte dostatečné množství čerstvé 
pitné vody. 
První efekt můžete pozorovat za 1-3 týdny. Abyste dosáhli odpovídajících 
výsledků, je potřeba užívat minimálně měsíc. Doporučujeme pokračovat v užívání 
na každodenní bázi. 

Dávkování:
Pro psy do 20 kg a kočky – 1 ml (1x stlačení dávkovače) za den
Pro psy nad 20 kg – 2 ml (2x stlačení dávkovače) za den

Složení: cukry (monohydrát glukózy), maso a živočišné produkty (hydrolyzát 
kolagenu), vedlejší produkty rostlinného původu (propylen glykol, hyaluronát 
sodný, dimethyl sulfonát).
Analytické složky: hrubý proten 11 %, hrubé oleje a tuky 0,23 %, hrubý popel 
0,32 %, vlhkost 83 %, vápník 0,006 %, sodík 0,08 %, hořčík 0,000058 %, 
draslík 0,0260 %, 0,13 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky na kg: vitamin B6 270 mg, vitamin C 
5000 mg, kyselina D-glukorunová 15000 mg, měď 76,3 mg, pentahydrát síranu 
měďňatého 300 mg, mangan 943 mg, monohydrát síranu manganičitého 2900 mg, 
DL-methionin 3000 mg, glycin 26000 mg, L-arginin 3000 mg, kyslina L-glutamová 
10000 mg, L-glutamin 20000, L-prolin 19000 mg. Výrobek je určen pouze pro 
zvířata. Uchovejte mimo dosah dětí.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13208 244-13208 35 ml 6 / 36 24 měsíců 8711231132089
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Vitamínové kapky Bea Vit Totaal 50 ml
Vitaminové kapky Bea Vit Totaal jsou komplexní doplňkové krmivo pro psy, 
kočky, exotické ptactvo a hlodavce.

Obsahují vitaminy nezbytné pro zdraví.
Příznivě působí na zvířata ve zhoršené kondici, v období rekonvalescence, po 
odčervení a během línání.
Snižuje možnost výskytu ekzémů a kožních onemocnění.

Návod k použití: kapky denně přimíchejte do krmiva. 

Složení: cukry, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 1,1 %, hrubý popel 1 %, hrubé oleje a tuky 
0,0005 %, vlhkost 96 %, vápník 0,024 %, fosfor 0,31 %, sodík 0,0046 %, draslík 
0,027 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky v 1 l : vitamin B1 260 mg, vitamin B2 
730 mg, kyselina pantotenová 2500 mg, nikotinamid 5700 mg, vitamin B6 360 mg, 
vitamin B12 7100 µg, biotin 7200 µg.

Salmon Oil 430 ml
Lososový olej je chutným doplňkem stravy pro psy a kočky a zdrojem kvalitních 
esenciálních mastných kyselin.

Obsahuje 24 % Omega-3 mastných kyselin a 6 % Omega-6 mastných kyseliny 
pro zdravé srdce a krevní oběh.
Udržuje pružné klouby.
Vhodné jako zdroj energie pro psy se zvýšenou aktivitou.
Dávkování: před použitím protřepejte. Přidávejte denně do obvyklé dávky krmiva.
Malí psi a kočky – 7,5 ml
Střední psi – 10ml
Velcí psi – 15 ml
Při správném používání tento produkt nezpůsobuje zvýšení tělesné hmotnosti. 
Vždy zajistěte zvířeti čerstvou pitnou vodu.

Složení: lososový olej, antioxidanty.
Analytické složky: hrubé oleje a tuky 98,5 %. 
Skladujte při pokojové teplotě, nenechávejte v chladničce.

Vitamínové kapky B-komplex 50 ml
Vitaminové kapky B-komplex jsou vhodné doplňkové krmivo pro všechna 
domácí zvířata – psy, kočky, okrasné ptactvo a hlodavce.
Vitamíny skupiny B podporují:
zdravou srst a peří, vyrovnaný nervový systém a metabolismus.

Složení: cukry, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 1,1 %, hrubé oleje a tuky 0,0005 %, hrubý popel 
1,0 %, vlhkost 96 %, vápník 0,024 %, sodík 0,0046 %, fosfor 0,31 %, draslík 
0,027 %. Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky: vitamin B1 208-312 mg, 
vitamin B2 304-456 mg, nikotinamid 4560-6840 mg, kyselina pantothenová 
(vitamin B5) 2080-3100 mg, vitamin B6 304-456 mg, vitamin B12 5440-8160 µg, 
biotin 5440-8160 µg.

Návod k použití: před použitím protřepejte. Přimíchejte denní dávku vitamínů 
do krmiva či pitné vody. 
Dávkování: psi malých plemen – 5-10 kapek, psi středních plemen – 10-25 kapek, 
psi velkých plemen – 25-50 kočky – 2-25 kapek, hlodavci – 1-17 kapek, králíci 
– 58 kapek, laboratorní zvířata a okrasné ptactvo – 1-18 kapek.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12523 244-116416 50 ml 3 / 72 24 měsíců 8711231125234

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11285 244-11285 430 ml - / 6 18 měsíců 8711231112852

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12620 244-116553 50 ml 6 / 72 24 měsíců 8711231126200
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Šampon s aloe vera 250 ml
Provitaminový šampon je speciálně vyvinutý přípravek s aloe vera pro kočky  
a koťata s krátkou i dlouhou srstí.

Obohaceno o aloe vera jež chrání srst i pokožku proti vysušení.
Má blahodárný vliv na srst, která je po jeho použití zdravější a lesklá.
Po použití se srst snáze upravuje,
Šampon je pH neutrální, vhodný i pro velmi citlivou pokožku.

Návod k použití: šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého šamponu je závislé na velikosti kočky. Namočte srst teplou vodou a 
vmasírujte šampón, až se vytvoří pěna. Nechte působit 2-3 minuty a důkladně 
vypláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, zbylou vodu důkladně vysušte ručníkem, 
případně kočku vyfénujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18237 243-18237 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231182374

Šampon Tea Tree Oil 250 ml
Speciální šampon s Tea Tree olejem pro psy a kočky má dezinfekční účinky na 
srst a pokožku.

Zklidňuje podráždění kůže způsobené kousnutím hmyzem či škrábáním.
Zjemňuje srst a pokožku, zabraňuje šupinatění.
Pro lesklou srst a zdravou kůži.
Je pH neutrální, ideální také pro štěňata a koťata.

Návod k použití: navlhčete srst zvířete vlažnou vodou. Šampon naneste podél 
páteře a na zadní část jeho hlavy, poté napěňte po celém těle a vmasírujte jej až 
na kůži, řádně opláchněte. V případě, že se šampon dostane mazlíčkovi do očí, 
oči okamžitě vypláchněte vlažnou vodou.

Šampon proti zacuchání srsti 250 ml
Provitaminový šampon je speciálně vyvinutý kosmetický přípravek pro 
dlouhosrstá plemena koček.
 
Vyživuje srst od kořínků, dodá ji lesk a pěstěný vzhled.
„Anti-tangle“ receptura zajistí výživu srsti, předejde zacuchání a lámání srsti.
Šampon je pH neutrální, je vhodný i pro citlivou pokožku.
 
Návod k použití: šampon je koncentrát a lze jej ředit 1:1 s vodou. Množství 
použitého šamponu je závislé na velikosti kočky. Namočte srst teplou vodou a 
vmasírujte šampon, až se vytvoří pěna. Nechte působit 2-3 minuty a důkladně 
vypláchněte. Vymačkejte vodu ze srsti, zbylou vodu důkladně vysušte ručníkem, 
případně kočku vyfénujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18239 243-18239 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231182398

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13729 244-13729 250 ml 6 / 30 60 měsíců 8711231137299
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BIO šampon pro kočky a koťata
BIO Cat & Kitten šampon obsahuje gel z Aloe vera z organického zemědělství, 
který hydratuje pokožku a zanechává hebkou srst. Certifikát Ecocert garantuje 
přírodní původ použitých složek. Šampon obohacený o avokádový olej a růži 
zanechává srst jemnou a lesklou. Neutrální pH je šetrné k pokožce vaší kočky 
nebo kotěte.

Návod k použití: navlhčete srst vaší kočky nebo koťátka teplou vodou. 
Vmasírujte šampon do srsti a vytvořte pěnu. Opláchněte a opakujte podle 
potřeby. Srst dobře vysušte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12289 243-12289 200 ml 3 / 36 30 měsíců 8711231122899

Hypoalergenní šampon 200 ml
Hypoalergenní šampon Beaphar je speciálně vyvinutý přípravek pro kočky a 
psy, kteří často trpí alergickými reakcemi. Působí léčivě nebo jako profylaktická 
péče u alergických zvířat.

Čistí srst a pokožku, aniž by narušil ochrannou přirozenou vrstvu kůže.
Neobsahuje alergeny, je pH neutrální.
Obsahuje MSM (Methyl Sulphonyl Metan), který posiluje srst a pokožku a zvyšuje 
jejich odolnost vůči alergenům.

Návod k použití: množství šamponu závisí na velikosti psa. Navlhčete srst psa 
teplou vodou a vmasírujte šampon. Zabraňte vniknutí do očí, uší a tlamy. Nechte 
2-3 minuty působit a opláchněte. Poté psa osušte ručníkem. Pokud je to nutné, 
proceduru opakujte.

Šampon proti svědění kůže 200 ml
Šampon proti svědění je speciálně vyvinutý přípravek pro kočky a psy, kteří 
často trpí podrážděním kůže (ekzém, po bodnutí hmyzem atp.) Je pH neutrální, 
hydratuje pokožku vašeho miláčka a zanechává jeho srst zářivou.

Složky šampónu neutralizují téměř všechny původce podráždění.
Vitamin E snižuje vliv volných radikálů na pokožku.
Aloe vera chrání kůži před dehydratací.
Olej z citrónové trávy působí protizánětlivě.
MSM (Methyl Sulphonyl Metan) posiluje srst i pokožku a zvyšuje jejich odolnost 
proti alergenům.

Návod k použití: množství šamponu závisí na velikosti zvířete. Navlhčete srst 
psa teplou vodou a vmasírujte šampon. Zabraňte jeho vniknutí do očí, uší a tlamy. 
Nechte 2-3 minuty působit a dobře opláchněte. Poté psa osušte ručníkem. Pokud 
to je nutné, proceduru opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15291 244-15291 200 ml 3 / 27 36 měsíců 8711231152919

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15292 244-15292 200 ml 3 / 27 36 měsíců 8711231152926
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Šampon proti lupům 200 ml
Šampon proti lupům je speciálně vyvinutý přípravek pro psy a kočky. Jemně čistí 
jejich suchou a citlivou pokožku a srst, aniž by narušil její přirozenou ochrannou 
vrstvu.

Olej z měsíčku lékařského působí proti mykózám.
Olej z levandule vyvažuje strukturu buněk pokožky.
Bergamonový olej působí protizánětlivě.
Kyselina salicylová pokožku hydratuje a redukuje tvorbu lupů.
Obsahuje MSM,který posiluje srst a pokožku a zvyšuje jejich odolnost proti 
alergenům.

Návod k použití: navlhčete srst psa teplou vodou a vmasírujte šampon. Zabraňte 
vniknutí do očí, uší a tlamy. Nechte 2-3 minuty působit a opláchněte. Poté psa 
osušte ručníkem. Pokud je to nutné, proceduru opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15290 244-15290 200 ml 3 / 27 36 měsíců 8711231152902

Suchý šampon Grooming pudr 150 g
Suchý šampon Grooming Powder ve formě pudru je praktický pomocník 
určený k rychlému umytí a úpravě kočky bez použití vody.
Osvěžuje srst vaší kočky. 
Odstraňuje nepříjemný zápach a špínu.

Návod k použití: množství přípravku je závislé na velikosti kočky. Začněte na 
zadní časti těla a pokračujte směrem k hlavě. Rozhrnujte srst a současně ji sypte 
pudrem. Jemně jej vmasírujte do srsti a pak vyčešte. Zabraňuje vniknutí přípravku 
do očí, nosu, úst a genitálií.
V případě zasažení očí je vypláchněte proudem čisté vody.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10474 243-104000 150 g 3 / 72 24 měsíců 8711231125234

Rozčesávací sprej Free sprej 150 ml
Beaphar Free je sprej proti plstnatění srsti psů a koček s přídavkem mandlového 
oleje.

Usnadňuje rozčesávání srsti.
Pomáhá přecházet plstnatění.
Dodává srsti jemný lesk.

Návod na použití: před upotřebením důkladně protřepte. Postříkejte psa či kočku 
kočku ze vzdálenosti 30 cm, nechte působit 10 minut a důkladně srst pročešte. 
Nestříkejte v blízkosti očí, nosu a úst.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12556 244-125562 150 ml - / 6 36 měsíců 8711231104741
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Sprej s makadamovým olejem 150 ml
Vyživujicí sprej s makadamovým olejem byl vytvořen speciálně pro suchou 
pokožku a srst psů a koček.

Vhodný pro všechna plemena psů a koček.
Zlepšuje kondici srsti a usnadňuje rozčesávání.

Návod k použití: před použitím protřepejte. Důkladně nastříkejte ze vzdálenosti 
30 cm, nechte působit 10 minut a poté vyčešte.
Neaplikujte v okolí nosu, očí, tlamy a uší. Ve výjimečných případech může nastat 
alergická reakce na aktivní složku.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12558 244-125586 150 ml 6 / 24 60 měsíců 8711231125586

Čistící sprej Quick Washing 250 ml
Čistící prej Quick Washing snadno a rychle vyčistí srst vašeho zvířete bez 
použití vody.

Pro psy, kočky, poníky i koně.
Výsledkem je svěží a zářivá srst s příjemnou vůní.
Vhodný také po stříhání, k vyčištění pacek nebo pro odstranění mastných skvrn.

Návod k použití: před použitím důkladně protřepte. Množství použitého 
přípravku je závislé na velikosti zvířete. Nastříkejte sprej na srst a vmasírujte tekutinu 
řádně do srsti a pokožky. Nechte působit 2-3 minuty, poté vysušte zvíře do sucha 
čistým ručníkem. Po ošetření zanechá přípravek slabé mentolové aroma.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13999 244-639991 250 ml - / 6 36 měsíců 8711231139996
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Zubní pasta + kartáček Beaphar
Zubní pasta a kartáček Beaphar slouží pro ústní hygienu psů a koček. Pravidelná 
péče o chrup pomáhá předcházet problémům se zuby a dásněmi a následnému 
nákladnému léčení. Počáteční zubní plak je třeba odstranit, aby nedošlo k tvorbě 
zubního kamene a nepříjemnému zápachu z tlamy zvířete. Ústní hygiena by měla 
patřit k běžné péči o psa či kočku.
Zubní pasta s játrovou příchutí ničí bakterie, které způsobují vznik zubního plaku
Pomáhá předcházet přeměně plaku na zubní kámen.
Oboustranný zubní kartáček Beaphar je konstruován s ohledem na tvar zubů 
vašeho psa či kočky.
Různá délka štětin zaručuje pečlivé vyčištění všech zubů.
Návod k použití: naneste malé množství pasty na prst a nechte je zvíře olíznout. 
Většina psů nebo koček přijímá chuť pasty pozitivně.
Poté navlhčete zubní kartáček, naneste na něj malé množství pasty a znovu dejte 
zvířeti ochutnat. Lehce nadzvedněte horní ret a čistěte několik zubů. Povzbuzujte 
zvíře příjemným tónem hlasu. Při příštím čištění se věnujte již více zubům a takto 
postupujte až do okamžiku, kdy budete čistit všechny zuby při jednom čištění. 
Zubní kartáček vyměňte po 3 měsících nebo dle potřeby. Vždy zajistěte, aby mělo 
zvíře k dispozici čerstvou vodu.
Není určeno pro lidskou spotřebu. Nedovolte zvířeti žvýkat zubní kartáček.
Nikdy nepoužívejte pro zvířata zubní pastu pro lidi, jelikož obsahuje pěnící přísady, 
které dráždí žaludek zvířete.

Zubní kartáček
Oboustranný zubní kartáček v kombinaci se zubní pastou Beaphar zajistí 
dokonalou péči o zuby vašeho psa. Abyste předešli problémům se zuby a zápachu 
z tlamy, je nutné čistit svému mazlíčkovi zuby pravidelně, a odstranit tak zubní plak 
již v rané fázi.

Lze použít pro všechny velikosti a plemena.
Kartáček je speciálně navržen tak, aby dokonale vyhovoval tvaru zubů.
Různé délky štětinek usnadňují čištění a čistí zuby i na špatně dostupných místech.

Návod k použití: před použitím kartáček navlhčete a aplikujte zubní pastu 
Beaphar. Jemně čistěte zuby vašeho psa až do doby, kdy jsou všechny čisté. 
Čištěním odstraňujete zbytky potravy a snižujete množství bakterií v ústech psa.
Bude chvíli trvat, než si váš pejsek zvykne na pravidelné čistění zubů, ale ústní 
hygiena je považována za součást péče o zvíře a její pravidelnost je velice 
prospěšná.
Zubní kartáček měňte zhruba po 3 měsících, v případě opotřebování i dříve.

Zubní pasta s játrovou příchutí 100 g
Zubní pasta poskytuje zubům vašeho psa kompletní ochranu. Výsledkem je zdravý 
chrup a svěží dech vašeho psího miláčka.

Působí proti zubnímu plaku a napomáhá předejít vzniku zubního kamene.
Obsahuje enzymy, které bojují se škodlivými bakteriemi v tlamě.
Má velmi oblíbenou játrovou příchuť.

Návod k použití: ke správnému čištění zubů vašeho psa použijte ideálně zubní 
kartáček Beaphar (případně zubní kartáček na prst Beaphar).
Naneste malé množství pasty na prst a nechte je zvíře olíznout. Většina psů nebo 
koček přijímá chuť pasty pozitivně. Navlhčete zubní kartáček, naneste na něj malé 
množství pasty a znovu dejte zvířeti ochutnat. Lehce nadzvedněte horní ret a čistěte 
několik zubů. Povzbuzujte zvíře příjemným tónem hlasu. Při příštím čištění se věnujte 
již více zubům a takto postupujte až do okamžiku, kdy budete čistit všechny zuby 
při jednom čištění. Zubní kartáček vyměňte po 3 měsících nebo dle potřeby. Vždy 
zajistěte, aby mělo zvíře k dispozici čerstvou vodu.

Nikdy nepoužívejte pro zvířata zubní pastu pro lidi, jelikož obsahuje pěnící přísady, 
které dráždí žaludek zvířete.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13691 244-13223 100 g 6 / 84 36 měsíců 8711231136919

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13226 244-15315 1 kartáček - / 72 8711231132263

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15407 244-15407 1 kartáček
+ 1 pasta - / 6 36 měsíců 8711231154074
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Zubní gel s aplikátorem 100 g
Zubní gel s játrovou příchutí zajišťuje každodenní ochranu zubů vašeho psa a 
kočky, i bez použití zubního kartáčku. Pro zdravé zuby a svěží dech vašeho psa 
či kočky.

Proti usazování zubního plaku.
Předchází vzniku zubního kamene.
Obsahuje enzymy, jež bojují se škodlivými bakteriemi.
S praktickým aplikátorem, který usnadňuje nanesení gelu.

Návod k použití: před prvním použitím odstraňte fólii a připevněte aplikátor na 
otvor tuby. Aplikujte tenkou vrstvu gelu na všechny zuby v oblasti zubních krčků. 
Začněte u zadních zubů a postupujte k předním.

Složení: voda, glycerol, trifosfát pentasodný, karboxypolymetylen, celá sušená 
vejce, sorban draselný, benzoát sodný, játrový prášek, propylen glykol, chlorid 
sodný, subtilisin, oxidáza glukózy, citrát sodný, fosfát sodný, chlorid vápenatý.

Ústní voda 250 ml
Ústní voda Mouth Wash neutralizuje nepříjemný zápach z úst psů a koček.

Působí proti zubnímu plaku, zubnímu kameni a bakteriím.
Vhodná pro štěňata a koťata od 6 měsíců věku.
Obsahuje enzym subtilizin.
Přidává se do vody.

Návod k použití: před použitím důkladně protřepte. Každý den přidejte 10 ml 
ústní vody do 1000 ml pitné vody zvířete.
Nepoužívejte neředěné. Nenavyšujte poměr dávkování.

Složení: destilovaná voda, PEG-35 ricinový olej, mentol, kyselina fosforová, 
propylenglykol, chlorohexidindiglukonát, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 
Echinacea purpurea, proteáza, rozpouštědla, konzervační látky, barviva.

Kartáček na prst
Zubní kartáček na prst je se hodí zejména při cestování nebo jako přenosný 
kartáček na zuby vašeho psa. Ústní hygiena je součástí péče o zvíře a pro dosažení 
maximálního efektu by měla být prováděna každý den.

Výborně padne na prst.
Snadno se dostanete do všech míst v tlamě zvířete, a lehce tak odstraníte zubní 
plak.

Návod k použití: před čištěním zubů svého mazlíčka uklidněte vlídným a tichým 
hlasem. Kartáček navlhčete a na gumové štětinky naneste zubní pastu Beaphar. 
Jemně čistěte všechny zuby, dokud nejsou čisté.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11327 244-11327 12 kartáčky - / 6 8711231113279

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13221 244-13221 250 ml - / 3 36 měsíců 8711231132218

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13224 244-13224 100 g - / 54 24 měsíců 8711231132249
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Zubní pudr s mořskou řasou 75 g
Dental Powder je 100% přírodní doplněk stravy z mořské řasy pro zdravé zuby 
vašeho psa nebo kočky.

Hnědá mořská řasa udržuje zdravou dutinu ústní a předchází problémům se zuby.
Odstraňuje základní příčiny vzniku zánětu dásn.í
Podporuje přirozené procesy čištění dutiny ústní a zubů.

Návod k použití: smíchejte s denní dávkou krmiva vašeho psa nebo kočky.  
V domácnosti s více mazlíčky krmte každé zvíře odděleně.
Nepoužívejte u štěňat a koťat do 2 měsíců věku.

Dávkování:
Kočky a malá plemena psů (do 10 kg) – ½-1 odměrka
Střední plemena psů (10-25 kg) – 1-2 odměrky
Velká plemena psů (nad 25 kg) – 2-3 odměrky

Složení: hnědé mořské řasy.
Analytické složky: hrubý protein 8,1 %, hrubá vláknina 4,3 %, hrubé oleje a tuky 
1,8 %, hrubý popel 27 %, vlhkost 9,4 %, vápník 1,6 %, fosfor 0,16 %, sodík 4,3 %, 
hořčík 0,75 %, draslík 2,5 %.

Sprej pro svěží dech 150 ml
Sprej Fresh Breath čistí zuby psů a koček a osvěžuje jejich dech.

Pečuje o zdraví zubů a dásní vašeho mazlíčka.
Odstraňuje zubní plak a zbytky potravy, ničí škodlivé bakterie.
Zabraňuje tvorbě zubního kamene.
Osvěžuje dech.

Návod k použití: jemně nadzvedněte ret psa nebo kočky a vstříkněte sprej 3-4 x 
přímo na zuby a dásně ze vzdálenosti 5-10 cm. Opakujte každý den.
V kombinaci s pravidelným čištěním zubů zubní pastou Beaphar zvýšíte účinnost 
tohoto přípravku na maximum. Do dvou týdnů byste měli pozorovat zlepšení stavu.

Složení: voda, trifosát pentasodný, kyselina fosforová, benzoát sodný, sorbát 
draselný, amyloglukozidáza, propylenglycol, glukóza, chlorid sodný, subtilizin, 
aroma, oxidáza glukózy, citrát sodný, fosfát sodný, chlorid vápenatý.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13222 244-13222 150 ml 3 / 24 36 měsíců 8711231132225

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10151 244-10151 75 g 3 / 36 36 měsíců 8711231101511
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Oční kapky Oftal 50 ml
Oční kapky Oftal pečují o oči a odstraňují skvrny od slz u psů, koček a ostatních 
domácích zvířat.

Stimulují přirozený proces čištění.
Předchází podráždění ze špíny a prachu.
Zamezují tvorbě tmavých skvrn pod očima.

Složení: voda, chlorid sodný, sulfát sodný, sodium EDTA, benzalkonium chlorid, 
dymethyl sulfon (MSM).

Návod k použití: kápněte několik kapek do očí zvířete, poté očistěte vatovým 
tamponem navlhčeným v Oftalu směrem od vnějšího koutku oka k vnitřnímu.
Opakujte 2x týdně.

Ušní kapky Ear Cleaner 50 ml
Ušní kapky Ear Cleaner jsou přípravek k šetrnému čištění uší psů a koček. 
Nadměrný ušní maz může dráždit zvukovod, a vytvářet tak příznivé prostředí pro 
rozvoj různých druhů infekce. Pravidelným čištěním uší svého mazlíčka 
předejdete zdravotním problémům s ušima.

Mají antiseptické vlastnosti.
Rozpouští ušní maz.
Usnadňují čištění zevního zvukovodu.
Neobsahují alkohol.

Složení: cetrimid 1,5 g/l, chlorhexidin diglukonát 0,15 g/l, mentol 1,0 g/l, 
dimethylsulfon (MSM).

Návod k použití: nakapejte 2x týdně 6-8 kapek do zvukovodu a lehce masírujte 
u kořene ucha. Následně očistěte papírovým kapesníkem nebo vatovým 
tampónem. Nepoužívejte vatové tyčinky ani nic nevtlačujte do sluchových cest.

Nepoužívejte preventivně u březích a kojících samic, nemocných či oslabených 
jedinců, u mláďatdo 2 měsíců věku a při poškození ušního bubínku.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13688 244-125609 50 ml 3 / 45 36 měsíců 8711231136889

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13686 244-125470 50 ml 3 / 45 24 měsíců 8711231136856

Oční gel 5 ml
Nečistoty ze vzduchu, pyl a jiné můžou dráždit oči a vytvářet bolestivý zánět. 
Seno, sláma a piliny v kleci pro malá zvířata, mohou být zaprášené nebo 
obsahovat nečistoty a to také může dráždit oči a způsobovat otoky.

Gel působí jako další mazivo pro rohovku. Zklidňuje vysušení a pomáhá oko 
přirozeně vypláchnout.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15348 244-15348 5 ml 3 / 60 24 měsíců 8711231153480
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Odstraňovač skvrn pod očima 50 ml
Odstraňovač skvrn pod očima je jemný a nedráždivý (bez alkoholu) přípravek 
pro domácí mazlíčky. Odstraňuje nevzhledné skvrny pod očima psů a koček 
způsobené slzami, které jsou viditelné zejména u plemen se světlou srstí.

Vhodný i pro citlivé mazlíčky.
Posiluje obranyschopnost.
Udržuje přirozenou rovnováhu citlivé kůže kolem očí.

Návod k použití: navlhčete vatový tampon přípravkem a jemně jím otřete 
postižené místo, poté čistým tamponem osušte. Doporučujeme používat každý den.
Pokud skvrny nemizí, lze přípravek používat až 3x denně po dobu 1 týdne.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10264 244-115334 50 ml - / 3 36 měsíců 8711231132218

BIO čistič uší
BIO Ear Cleaner obsahuje složky pocházející z ekologického zemědělství, aby 
šetrně čistil uši vašeho psa nebo kočky. Logo Ecocert zaručuje přírodní původ 
použitých složek. Beaphar Ear Cleaner doporučujeme používat pravidelně, jako 
prevenci hromadění ušního mazu a dalších nečistot ve zvukovodu vašeho 
mazlíčka. 

Návod k použití: naplňte hubici aplikátoru a jeho konec umístěte na vstup 
zvukovodu. Stlačte lahvičku tak, aby se tekutina uvolnila. Poté vnější část zvukovodu 
jemně promasírujte. Přebytečnou tekutina a uvolněný maz očistěte ze zvukovodu 
kapesníkem. Pro každé ucho vždy použijte nový kousek kapesníku. Po použití 
očistěte špičku aplikátoru.  
*Ekologicky pěstované účinné složky. Obsahuje 98,9 % přírodních složek a 25 % 
složek organických. 

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17752 244-17752 100 ml 3 / 39 30 měsíců 8711231177523

BIO čistič očí
BIO Eye Cleaner obsahuje složky z organického zemědělství, které jemně čistí 
okolí očí vaší kočky nebo psa. Certifikát Ecocert garantuje přírodní původ 
použitých složek*. Pravidelným používáním napomáháte předcházet 
podráždění očí způsobenému částečkami nečist v citlivém okolí očí. 

Návod k použití: naneste několik kapek kolem očí a otírejte je kouskem vaty tak 
dlouho, dokud není okolí čisté. Vždy na každé oko použijte nový kousek vaty 
nebo kapesníku. Po použití očistěte špičku aplikátoru. Nepoužívejte přímo do očí. 
*Ekologicky pěstované účinné složky. Obsahuje 99 % přírodních složek a 20,8 % 
organických složek.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17753 244-17753 100 ml 3 / 39 30 měsíců 8711231177530
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Mast na tlapky 40 ml
Mast na tlapky Feet Balsam ochraňuje polštářky psích tlapek, a to zejména  
v období zimy (sůl na chodnících) a léta (rozpálené povrchy).

Zjemňuje kůži polštářků tlapek.
Proti popraskání a podráždění kůže. 

Složení: bílá vazelína.

Návod k použití: ošetřete tlapky psa tenkou vrstvou masti, vždy když jde ven.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10270 244-111778 40 ml 6 / 60 36 měsíců 8711231102709
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No Stress obojek 35 cm
No Stress Collar je uklidňující obojek pro kočky. Pomůže vašemu mazlíčkovi 
uklidnit se při návštěvách veterinárního lékaře, při stěhování, cestování, proti strachu 
z odloučení, při bouřkách a ohňostrojích.
Od 12 týdnů věku kočky
Obsahuje esenciální oleje, které odvádějí pozornost úzkostných a nervózních 
koček od stresových faktorů
Účinkuje až 6 týdnů
Délka 35 cm

Návod k použití: obojek volně nasaďte na krk zvířete, nadbytečnou část 
odstřihněte.

Složení: éterické oleje kozlíku lékařského 2,47 % a levandule 0,94 %.
Obsahuje linalool. Může způsobit alergické reakce.

No Stress spot-on pro kočky
No Stress Spot On je vhodný pro všechna plemena a věkové kategorie No Stress 
Spot On je vhodný pro všechna plemena a věkové kategorie koček.
Snižuje stres u koček a udržuje je v klidu díky zklidňujícímu účinku extraktu kozlíku 
lékařského, který je obsažen v mikrokapslích. Ty fungují na principu pomalého 
uvolňování a dlouhodobého účinku. Používá se v případě nadměrného mňoukání 
nebo prskání v důsledku odloučení, návštěvy veterináře, při cestování, bouřce či 
v případě destruktivního nebo nežádoucího územního chování.
Účinnost obojku - 6 týdnů.

Složení: 100% přírodní extrakt z kozlíku lékařského.

Návod k použití: každý týden aplikujte 1 pipetu přímo na kůži mezi ušima. 
Extrakt se aktivuje do 1 hodiny po aplikaci.
Nepoužívejte u nemocných koček nebo koček, které se zotavují.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13913 243-13913 3 pipety 12 / 45 24 měsíců 8711231139132

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13228 243-13228 1 obojek 35cm 12 / 96 62 měsíců 8711231132287

No Stress tablety 20 tbl.
Zklidňující tablety No Stress pro psy jsou vhodné pro uklidnění a odstranění 
stresu při nadměrném štěkání, kňučení, proti strachu z odloučení, při návštěvách 
veterinárního lékaře, v období cestování či stěhování, při bouřkách a ohňostrojích.
Obsahují výtažky z léčivých rostlin jako je meduňka, rozmarýn, lípa a chmel.
Vhodné pro psy a kočky všech plemen a věkových kategorií.
Návod k použití: tablety můžete podávat přímo nebo do krmiva.
Dávkování: Kočkám a psům malých plemen – 0,5 tablety
 Psům středních plemen – 1 tableta
 Psům velkých plemen – 2 tablety
Účinek se projeví za 1,5 hodiny po požití. Aplikaci je možno opakovat po  
2,5 hodinách. Nepodávejte více jak 3x denně.
Může způsobit alergické reakce.
Složení: vedlejší produkty rostlinného původu (léčivé rostliny: meduňka 16 %, 
rozmarýn 8,1 %, lipový květ 4,9 %, chmelové šišky 3,3 %), mléko a mléčné výrobky, 
minerální látky, obiloviny. 
Analytické složky: hrubý protein 7,8 %, hrubá vláknina 5,9 %, oleje a tuky 2,6 %, 
hrubý popel 28 %, vlhkost 8,3 %, vápník 9,3 %, fosfor 6,3 %, sodík 0,29 %, 
hořčík 0,17 %, draslík 1,3%.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13218 244-13218 20 ks 6 / 120 36 měsíců 8711231132188
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No Stress pamlsky 35 g
No Stress Cat Treats je přírodní uklidňující přípravek ve formě pamlsků.
Obsahuje léčivé rostliny (kozlík lékařský, meduňka, chmel). 
Pro uklidnění a odstranění stresu při nadměrném mňoukání, značkování, ničení 
nábytku škrábáním, návštěvách v chovatelských stanicích nebo u veterinárního 
lékaře, v období cestování či stěhování, při bouřkách a ohňostrojích.
Vhodný pro všechny kočky.
Návod k použití: pamlsky je možno podávat přímo z ruky nebo do krmiva. 
Doporučujeme podávat 1,5 hodiny uskutečněním předpokládané stresové události.
Dávkování: 2-3 ks za den, nedoporučujeme překračovat množství 6 ks za den. 
Účinek se projeví za 1,5 hodiny po požití. Aplikaci je možno opakovat po 2,5 
hodinách, nepodávejte více jak 3x denně. Může způsobit alergické reakce.
Složení: obiloviny, mléko a mléčné výrobky, vedlejší produkty rostlinného původu 
(kozlík lékařský 0,10 %, chmel 1 %, meduňka 5 %), oleje a tuky, maso a živočišné 
produkty (kuřecí moučka).
Analytické složky: hrubý protein 30 %, hrubá vláknina 4,2 %, hrubé oleje a tuky 
9,7 %, hrubý popel 4,1 %, vlhkost 9,6 %, vápník 0,17 %, fosfor 0,63 %, hořčík 0,12 %, 
síra 0,00021 %, sodík 0,16 %, draslík 0,53 %, laktóza 5,2 %, glukóza 2,5 %, 
kyselina α-linolenová 0,073 %, kyselina linolová 1,9 %, kyselina α-linolenová 
0,028 %. Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin A 4580 IU, 
vitamin B 4,1 mg, antioxidanty.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13219 243-13219 35 g 3 / 144 36 měsíců 8711231132195

No Stress Spray 125 ml
Sprej No Stress uklidňuje a podporuje dobré chování koček.
Obsahuje roztok z léčivé rostliny kozlík lékařský.
Vůně kozlíku je pro kočky známým atraktantem – rozptyluje kočky, které se nachází 
ve stavu stresu nebo úzkosti.
Odvádí jejich pozornost od stresových faktorů a soustřeďuje je na předměty 
ošetřené sprejem.

Návod k použití: sprej použijte v místnosti, ve které kočka projevuje stresové 
chování. Nastříkejte sprej na přikrývky, polštáře, hračky, i na místa, kde se kočka 
často pohybuje. Neaplikujte přímo na kočku!

Účinná látka: 10% roztok kozlíku lékařského

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13227 243-13227 125 ml 3 / 24 48 měsíců 8711231132270

No Stress Diffuser sada pro kočky
Sada No Stress s difuzérem je přípravek, který snižuje stres u koček a udržuje 
je v klidu. Používá se při nadměrném mňoukání, úzkosti z odloučení, při návštěvě 
u veterináře, při cestování, při bouřce nebo ohňostroji, v případě destruktivního 
nebo nežádoucího územního chování (značkování).
Obsahuje extrakt z kozlíku lékařského. Funguje na principu pomalého uvolňování 
a dlouhodobého účinku.
Vhodné pro všechna plemena koček a věkové kategorie. Jedna náplň působí po 
dobu cca 4 týdnů. 
Sada obsahuje: 1 x difuzér, 1 x náplň 30 ml.

Návod k použití: odšroubujte víčko náplně. Nasaďte náplň do difuzéru a zasuňte 
zástrčku do zásuvky. Vhodné pro prostor do 50 m2. Aby bylo dosaženo 
optimálního účinku, zvolte zásuvku v místě, kde se nachází váš mazlíček nejčastěji. 
Účinkovat začíná přibližně 1 hodinu po připojení do zásuvky. Pokud dojde  
k vyčerpání kapaliny z náplně, odpojte difuzér z elektrické zásuvky.

Složení: ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyrát, Eukalyptol, Linalool, olej z kozlíku 
lékařského.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14897 243-14897 30 ml 3 / 12 36 měsíců 8711231148974
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No Stress Diffuser náhradní náplň pro kočky
Náhradní náplň do difuzéru No Stress snižuje stres u koček a udržuje je v klidu. 
Používá se při nadměrném mňoukání, úzkosti z odloučení, při návštěvě u veterináře, 
při cestování, při bouřce nebo ohňostroji, v případě destruktivního nebo 
nežádoucího územního chování (značkování).
Obsahuje extrakt z kozlíku lékařského.
Funguje na principu pomalého uvolňování a dlouhodobého účinku. 
Vhodné pro všechna plemena koček a věkové kategorie. 
Jedna náplň působí po dobu cca 4 týdnů.
Balení obsahuje: 1 x náplň 30 ml.

Návod k použití: odšroubujte víčko náplně. Nasaďte náplň do difuzéru a 
zasuňte zástrčku do zásuvky. Vhodné pro prostor do 50 m2. Aby bylo dosaženo 
optimálního účinku, zvolte zásuvku v místě, kde se nachází váš mazlíček nejčastěji. 
Účinkovat začíná přibližně 1 hodinu po připojení do zásuvky. Pokud dojde  
k vyčerpání kapaliny z náplně, odpojte difuzér z elektrické zásuvky.

Složení: ethyl-2,3-epoxy-3-fenylbutyrát, eukalyptol, linalool, olej z kozlíku 
lékařského.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14899 243-14899 30 ml 3 / 18 36 měsíců 8711231148998



Prevence

Pomozte vaší 
kočce, aby se cítila 
v pohodě kdekoliv 

Beaphar CatComfort® je účinná řada produktů pro kočky, které můžete jednoduše používat po celý rok. 
Vhodné jak pro každodenní situace, tak výjimečné události jako jsou třeba silvestrovské ohňostroje či 
nadměrný hluk. Je klinicky prokázáno, že feromony u koček navozují pocity klidu a jsou zvláště užitečné 
pro ty, které trpí úzkostí, stresem a špatně reagují na změny ve svém okolí. 
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Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17149 243-17149 48 ml 3 / 12 24 měsíců 8711231171491

CatComfort uklidňující difuzér sada
Sada s difuzérem CatComfort pomáhá uklidnit vaši kočku a snížit projevy jejího 
nežádoucího chování jako je například mňoukání, ničení nábytku, značkování 
nebo pocity strachu a úzkosti.
Obsahuje feromony, které vaše kočka dobře zná. Účinkuje až 30 dní.
Efektivní pro plochu do velikosti 70 m2..
Snadné použití do standardní zásuvky.
Sada obsahuje: 1 x difuzér, 1 x náplň 48 ml.
Složení: analog F3 kočičího tvářového feromonu 2 %, izoparafinické 
hydrokarbony 100 g.
Návod k použití: před použitím se přečtěte návod. Používejte pouze do zásuvek 
230 V. Nepoužívejte do prodlužovacích přívodů, prodlužovacích kabelů, adaptérů. 
Děti musí být po dozorem, ujistěte se, že si se spotřebičem nehrají. Spotřebič může 
být použit pouze s doporučenou náhradní náplní. Použití jiných náplní může 
způsobit riziko požáru. Zařízení má horký povrch, aby docházelo k odpařování 
aktivních složek, povrchu se během používání nedotýkejte.
Nepřipojujte pod žádným elektrickým zařízením, pod nebo blízko nábytku, na 
prodlužovací přívod, kabel nebo adaptér. Minimální volný prostor nad difuzérem 
by měl činit 1,2 m. Neponořujte do vody. Nezapojujte do zásuvky vzhůru nohama. 
Zařízení měňte každých 6 měsíců. Se zařízením používejte pouze náhradní 
náplň Beaphar.

CatComfort uklidňující sprej
Sprej CatComfort pomáhá uklidnit vaši kočku a snížit projevy jeho nežádoucího 
chování jako je například mňoukání, ničení nábytku, značkování nebo pocity 
strachu a úzkosti.

Uklidňuje kočky na bázi tvářového feromonu.
Skvělé se hodí v domácnosti, při cestování nebo při návštěvách veterináře.
Vhodný pro všechny kočky.
Účinkuje až 5 hodin.

Návod k použití: aplikujte doma v místech, kde se kočka zdržuje, nebo do vnitřku 
přepravky 15 minut před cestou. 
Pomůžete tak snížit nepříjemné úzkosti vašeho mazlíčka.
Neaplikujte přípravek přímo na kočku, ale pouze do jejího okolí. 60 ml balení 
spreje postačí na 50 aplikací, 30 ml na 24 aplikací. 

Složení: analog F3 kočičího tvářového feromonu 10 %, isopropyl alcohol 60 ml.

CatComfort náhradní náplň do difuzéru
Slouží jako náhradní náplň k CatComfort uklidňujícímu difuzéru. Není možno 
používat s difuzéry jiných značek.
Balení obsahuje: 1 x náplň 48ml.

Složení: analog kočičího tvářového feromonu. Návod k použití: odšroubujte víčko 
náplně. Nasaďte náplň do difuzéru a zasuňte zástrčku do zásuvky. Pokryje prostor 
do 70m2 po dobu 30 dní. Používetej v místnosti ve které se kočka zdržuje 
nejčastěji.
Difuzér je určen k nepřetržitému používání, nevytahujte jej ze zásuvky. Po 30 denním 
používání vyměňte náhradní náplň do difuzéru.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17117 243-17117 48 ml 3 / 18 24 měsíců 8711231171170

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

17125 243-17125 30 ml 3 / 72 24 měsíců 8711231171255

17126 243-17126 60 ml 3 / 36 24 měsíců 8711231171262



86

Pr
ev

en
ce

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12232 243-12232 1 obojek 35cm 3 / 96 24 měsíců 8711231122325

CatComfort uklidňující spot-on
Beaphar CatComfort® Spot-on obsahuje uklidňující feromon, který je 
jednoduchým, účinným a klinicky testovaným řešením, které pomůže kočky 
zklidnit a dodat jim pocit bezpečí. Pomáhá také předcházet nežádoucímu 
chování jako je nadměrné mňoukání, vyhýbání se kontaktu, obecné pocity 
úzkosti, díky feromonům, které kočka rozpozná. Cítí se díky nim v pohodě 
kdekoliv. 

Složení: analog kočičího zklidňujícího feromonu. 

Návod k použití: naneste obsah jedné pipety a nechte jej uschnout. Dávejte 
pozor, abyste pipetu aplikovali na jiné místo než antiparazitní výrobek. Aplikujte 
nejlépe na hlavu kočky mezi uši, nejméně 15 minut před potenciálně stresující 
situací. Nepoužívejte na poškozenou kůži. Účinek trvá až 1 týden. 

CatComfort uklidňující obojek pro kočky
Feromon použitý v obojku Beaphar CatComfort® pomáhá předcházet 
nežádoucímu chování jako je nadměrné mňoukání, vyhýbání se kontaktu, obecné 
pocity úzkosti, a to díky feromonům, které kočka rozpozná. Uklidňující obojek je 
užitečný v těch případech, když kočka čelí novým zkušenostem v období 
socializace, při přivykáním si na novou rodinu či členy domácnosti. Zklidňující 
účinek může také kočce pomáhat během dalších stresujících situací, např. při 
přepravě, návštěvě veterináře, při bouřkách a ohňostrojích. Kočičí uklidňující 
feromon přirozeně produkuje kojící kočka. Je klíčovou součástí procesu bondingu 
(vytváření vazby mezi rodičem a potomkem). Použití kopie tohoto feromonu  
v obojku poskytne kočce nepřetržitou uklidňující zprávu na jakémkoliv místě. 
Protože jsou kočky přirozeně samotářské, obojek podporuje harmonické soužití  
v domácnostech s vícero kočkami.

Složení: analog kočičího zklidňujícího feromonu. 

Návod k použití: nasaďte obojek kočce na krk. Utáhněte jej, ponechejte 
dostatek prostoru pro vložeí dvou prstů mezi obojek a krk. Zajistětě, že obojek je 
ve styku s kůží, aby jej tělesná teplota kočky mohla aktivovat. Obojek nasaďte 
nejméně 15 minut před potenciální stresovou situací. Před koupáním obojek 
sundejte. Nepoužívejte na poškozenou pokožku. Nepoužívejte u koček mladších 
12 týdnů. 

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12252 243-12252 3 pipety 6 / 84 24 měsíců 8711231122523
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Výcvikové přípravky

Venkovní odpuzovač psů a koček Stop It Exterier Spray 400 ml
Sprej Stop it Exterier pomáhá při výchově a výcviku vašeho psa a kočky.

Sprej má pro kočky a psy nepříjemný zápach.
Učí vašeho mazlíčka držet odstup od míst, kam má zakázaný přístup.
Není nijak nebezpečný ani zdraví škodlivý.

Návod k použití: otočte hubici do funkční polohy. Aplikujte ze vzdálenosti 
15-20 cm. Opakujte každé 2-3 dny.

Obsahuje citronelal, geraniol, citronelol, může způsobit alergikou reakci.

Před použitím sprej otestujte na skrytých místech pro ověření stálosti tkanin, koberců 
a lakovaných povrchů. Neaplikujte na potraviny, nádobí a povrchy, které přijdou 
do styku s potravinami.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14177 244-11067 400 ml - / 6 60 měsíců 8711231141777

Odpuzovací sprej Stop It 100 ml
Stop It Cat je speciálně vyvinutý interiérový sprej, který udrží kočky z dosahu míst, 
kde je jejich přítomnost nežádoucí.

Vůně přípravku je pro kočky nepříjemná.
Přípravek není nijak nebezpečný ani zdraví škodlivý.

Návod k použití: Nastříkejte požadovaná místa ze vzdálenosti 30 cm, opakujte 
každých 24 hodin dokud se vaše kočka nenaučí vyhýbat těmto místům.

Aktivní látka: methyl nonyl keton 14 g/l
Obsahuje citronelal, geraniol, citronelol.
Bezpečnostní opatření: neaplikujte na zvířata a rostliny! Používejte pouze v dobře 
větraných prostorech. Skladujte při pokojové teplotě na suchém a tmavém místě 
mimo dosah dětí. Může způsobit alergické reakce.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12527 243-113200 100 ml 6 / 36 60 měsíců 8711231125272

Atraktant pro kočky Play sprej 100 ml
Play Spray je výcvikový sprej pro kočky a koťata se šantou kočičí.
Pomáhá přilákat pozornost koček a koťat na místa určená pro hru či škrábání.
Užívejte jej pouze na místa a předměty určená pro hry, např. škrabadla, hračky 
a místa určená k broušení drápků.

Návod k použití: Vybranou plochu či předmět postříkejte sprejem Play Spray. 
Pokud kočka takto ošetřené místo či předmět vyhledá a použije, pochvalte ji. 
Sprej můžete také využít k obnovení zájmu o staré hračky. Výrobek není určený 
k přímé aplikaci na zvíře.

Účinná látka: šanta kočičí
Upozornění: první aplikaci vyzkoušejte na skrytém místě, abyste předešli 
případnému nežádoucímu obarvení.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12526 243-112708 100 ml 6 / 36 36 měsíců 8711231125265
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Venkovní odpuzovač psů a koček Stop It Exterier Crystals 480 g
Venkovní odpuzovač Stop It Exterier Crystal ve formě gelu je exteriérový 
výcvikový přípravek. Odpuzuje psy a kočky od míst, kam nechcete, aby chodili 
(záhonky, ploty, rohy, zdi, dveře atp.).

Vůně přípravku je pro psy a kočky nepříjemná.
Přípravek není nijak nebezpečný ani zdraví škodlivý.

Aktivní látka: bitrex.
Obsahuje citronelal, geraniol, citronelol.
Může způsobit alergickou reakci.

Návod k použití: rozprostřete malé množství gelu každých 60-90 cm v prostoru, 
který chcete ochránit. Opakujte každé 2-4 dny, dokud se zvíře neodnaučí na 
dané místo chodit. Opakujte také po dešti.
Po použití a při kontaktu s pokožkou si pečlivě umyjte ruce. Nepoužívejte na zvířata.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14176 244-124831 480 g - / 6 60 měsíců 8711231141760
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Odstraňovač zápachu do kočičích toalet Odour Killer 400 g
Odstraňovač zápachu Odour Killer je unikátní produkt, který obsahuje inovativní 
směs k odstranění pachu kočičí moči: příjemný deodorant, blokátor enzymů 
(ureázy) a prospěšné mikroby. Přípravek má neutrální pH a je naprosto bezpečný.

Výrobek zápach nejen pohlcuje, ale plně neutralizuje příčinu jeho výskytu. Kočičí 
toaleta získá příjemné aroma. Likviduje již první náznak výskytu zápachu moči.
Rozkládá všechny složky moči na oxid uhličitý a vodu. Přípravek je zcela biologicky 
rozložitelný.

Návod k použití: můžete buď nasypat Odstraňovač zápachu a poté naplnit 
toaletu kočkolitem, nebo nejdříve nasypat kočkolit a až na něj Odstraňovač 
zápachu.
Odstraňovač zápachu funguje stejně dobře na všech druzích kočkolitu (absorbující, 
hrudkující, dřevěné...). Přidávejte opakovaně, aby se promíchal s celou náplní 
kočičí toalety.
Dávkování: jednorázově se doporučuje 20 g produktu na standardní velikost 
kočičí toalety. Jedna dávka stačí přibližně na týden pro jednu kočku. Balení 
(400 g) vystačí přibližně na 3 měsíce.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15234 243-152339 400 g - / 6 60 měsíců 8711231152346

Odstraňovač skvrn ve spreji Stain Remover 500 ml
Odstraňovač skvrn Stain Remover účinně a rychle odstraňuje nečistoty způsobené 
domácími mazlíčky jako jsou skvrny od moči, výkalů a zvratků.

Zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou antibakteriální ochranu před škodlivými patogeny. 
Odstraňuje také skvrny od červeného vína, kávy, mléka, hlíny, trávy atd. Vhodný 
pro použití na koberce, čalounění a interiéry aut.

Návod k použití: odstraňte co nejvíce tuhých zbytků znečištění. Otočte hubici 
do funkční polohy, aplikujte na znečištěné místo a jemně vmasírujte. Nechte 
působit 5 minut. Přebytečnou tekutinu odstraňte z tkaniny nebo koberce pomocí 
čistého hadříku, po uschnutí jej vyluxujte.
Pro dosažení optimálních výsledků aplikute na čerstvé skvrny. Tuhé nebo staré 
skvrny mohou vyžadovat více jak jedno ošetření. Nechte povrch uschnout před 
tím, než dovolíte zvířatům přístup na ošetřené místo.

Složení: didecyldimonium chlorid (CAS No.: 7173-51-5) 5,6 g/l, benzalkonium 
chlorid (CAS No.: 68424-85-1) 1,4 g/l.
Před použitím si pečlivě přečtete etiketu, informace o produktu a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13628 244-13628 500 ml - / 6 24 měsíců 8711231136285

Neutralizér zápachu do kočičích toalet Beaphar 150 ml
Neutralizér zápachu Cat Toilet Deodorant odstraňuje nepříjemné pachy kočičích 
toalet.
Příjemná vůně osvěží i okolí místa toalety vašeho mazlíčka. 
Napomáhá odstranit skvrny z kočičích toalet a předchází usazeninám.

Návod k použití: před použitím protřepejte. Vyčistěte kočičí toaletu a čistý záchod 
sprejem důkladně postříkejte. Nechte uschnout. Nasypejte kočkolit do toalety,na 
něj aplikujte sprej, aplikaci opakujte každodenně.
Nepoužívejte na zvířata.

Složení: voda, parfém, polysorbát 80, laurylsulfát sodný, propylenglykol, 
5-bromo-5-nitro-1,3 dioxan.
Upozornění: uchovávejte mimo dosah dětí. Nestříkejte do očí. Nevdechujte. 
Používejte v dobře větraných místnostech.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14196 243-113873 150 ml 6 / 36 48 měsíců 8711231141968
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Odstraňovač zápachu ve spreji Odour Eliminator 500 ml
Odstraňovač zápachu Odour Eliminator je produkt určený pro osvěžení a 
dezinfekci prostředí s domácími mazlíčky. Odstraňuje 99,9 % bakterií, které se živí 
organickými zbytky, a tím jsou zodpovědné za zápach míst znečištěných močí, 
výkaly a zvratky.

Odstraňuje odolné zápachy i škodlivé patogeny. Zajistí dlouhotrvající svěžest a 
antibakteriální ochranu. Vhodný k ošetření tkanin, pelíšků, škrabadel pro kočky, 
koberců, kočičí záchodů, kabin aut atd.

Návod k použití: odstraňte co nejvíce tuhých zbytků znečištění. Otočte hubici do 
funkční polohy, aplikujte na znečištěné místo a jemně vmasírujte. Nechte působit 
5 minut. Přebytečnou tekutinu odstraňte z tkaniny nebo koberce pomocí čistého 
hadříku. Po uschnutí jej vyluxujte. Pro dosažení optimálních výsledků ošetřujte 
čerstvé skvrny. Tuhé nebo staré skvrny mohou vyžadovat více jak jedno ošetření. 
Nechte povrch uschnout před tím, než dovolíte zvířatům přístup na ošetřené místo.

Složení: didecyldimonium chlorid (CAS No.: 7173-51-5): 5,6 g/l, benzalkonium 
chlorid (CAS No.: 68424-85-1): 1,4 g/l.
Před použitím si pečlivě přečtete etiketu, informace o produktu a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13624 244-13624 500 ml 6 / 36 24 měsíců 8711231136247
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Odstraňovač zápachu
Odour Remover odstraňuje zápach způsobený domácími mazlíčky. Rozkládá 
zápach organického původu a zanechává na povrchu vrstvu probiotik, která 
působí i po čištění. Ošetřené povrchy zůstávají svěží a hygienicky čisté, čímž 
podporují bezpečný a zdravý mikrobiom okolního prostředí. 

Složení: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově 
aktivní látky, 1,2-benzisothiazolin-3-on, enzymy, parfém, bakterie (probiotika), 
rostlinné výtažky (Yucca schidigera). 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. Pro dosažení nejlepších 
výsledků ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství 
přípravku na potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. 
Poté jemně vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18488 244-18488 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184880

Odstraňovač skvrn
Stain Remover je účinný při odstraňování skvrn a zápachu způsobených močí, 
výkaly, krví, zvratky a dalších běžných nečistot v domácnosti, zejména od jídla  
a pití. Přípravek je velice účinný v boji proti skvrnám a zápachu od domácích 
mazlíčků. Rozkládá nečistoty organického původu a zanechává na čištěném 
povrchu vrstvu probiotik, které působí i po čištění. Ošetřené povrchy zůstávají 
svěží a hygienicky čisté, čímž podporují bezpečný a zdravý mikrobiom okolního 
prostředí. 

Složení: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově 
aktivní látky, 1,2-benzisothiazolin-3-on, enzymy, parfém, bakterie (probiotika), 
rostlinné výtažky (Yucca schidigera). 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. Pro dosažení nejlepších 
výsledků ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství 
přípravku na potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. 
Poté jemně vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18493 244-18493 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184934

Univerzální čistič
Multi Cleaner je vhodný pro použití na různé povrchy jako jsou pelíšky, zvířecí 
toalety, ptačí klece, hračky, podlahové krytiny, čalounění a další. Přípravek čistí 
prostřednictvím probiotik na mikroskopické úrovni a podporuje bezpečný a zdravý 
mikrobiom okolního prostředí. Rychle rozkládá nečistoty organického původu a 
zanechává na čištěném povrchu vrstvu probiotik, která působí i po ošetření, a 
zanechá váš domov hygienicky čistý. Beaphar Multi Cleaner lze bezpečně použít 
na většinu textilních povrchů, ale doporučujeme jej nejprve vyzkoušet na 
nenápadném místě. 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. 1. Čištění: nastříkejte 
přípravek na znečištěný povrch a nechte působit několik minut. Otřete čistým 
vlhkým hadříkem. Pokud jste přípravek použili na misky na žrádlo nebo lahve na 
vodu, opláchněte je před dalším použitím čistou vodou. 2. Odstranění alergenů: 
nastříkejte přípravek na předmět a nechejte zaschnout. Neoplachujte. Opakujte 
jednou týdně. 3. Odstranění skvrn a pachů: pro dosažení nejlepších výsledků 
ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství přípravku na 
potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. Poté jemně 
vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18489 244-18489 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184897
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Vitamínové kapky Paganol pro exotické ptactvo 50 ml
Kapky Paganol jsou doplňkové krmivo pro okrasné ptactvo.
Pomáhají v případě nedostatku vitamínů v krmivech. Jsou nepostradatelné zejména 
během obnovy peří. Obsahují směs vitamínů, které pomáhají udržet zdravou 
pokožku a opeření.
Návod k použití: přidávejte denně do krmiva či vody. Krmivo a vodu měňte každý 
den za čerstvé. Před použitím protřepejte.
Dávkování:
Ptactvo do 80 g –  1-3 kapky
Ptactvo 80-300 g – 5-7 kapek
Ptactvo 300 g-1 kg – 12-15 kapek
Ptactvo na 1 kg – 18 kapek
Složení: cukry, obiloviny, oleje a tuky
Analytické složky: hrubý protein 0,46 %, hrubé oleje a tuky 3,4 %, hrubý popel 
0,55 %, vlhkost 86 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin A 420000 IU, vitamin B1 
200 mg, vitamin B2 271 mg, vitamin B 12 1100 μg, vitamin C 5200 mg, vitamin D3 
795 IU, vitamin E 1300, vitamin K3 32 mg, niacin 2600 mg, kalcium-D-pantotenát 
680 mg, biotin 10000 μg, cholin 52000 mg, vápník 0,0064 %, fosfor 0,16 %, 
sodík 0,0021 %, draslík 0,027 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12521 242-115327 50 ml 3 / 72 24 měsíců 8711231125210

Doplněk stravy s mořskou řasou Beaphar Algolith 250 g
Doplněk stravy Beaphar Algolith je vyrobený speciální technologií z přírodních 
mořských řas. Zachovává si tak maximum využitelných látek a zvýšené hladiny 
stopových prvků absorbovatelných do organismu zvířat. Vhodný pro pro psy, 
kočky a jiné domácí mazlíčky. Obsahuje vysoké procento stopových prvků a 
vitamínů. Má přirozený vliv na všechny funkce organismu. Primárně však zlepšuje 
vzhled srsti a kondici kůže.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud krmíte granulemi, 
navlhčete je před použitím doplňku Algolith například vodou, konzervou či 
lososovým olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě. Dávkování: štěňatům, 
rostoucím psům, psům malých plemen do 10 kg – 1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 
8-10 týdnů. Dospělým psům středních plemen o hmotnosti 10-30kg – 2 čajové 
lžičky (4,8 g) po dobu 4-6 týdnů. Dospělým psům s hmotností nad 30 kg – 3 čajové 
lžičky po dobu 4-6 týdnů. Březím a kojícím fenám – 3 čajové lžičky po dobu 4-6 
týdnů. Kočkám a březím samicím – 1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 2-4 týdnů. 
Morčatům, králíkům, myším 1/2-1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 2 týdnů. Ptákům 
na 100 g krmiva – 2x na špičku nože (0,2 g).
Složení: sušené mořské řasy. Analytické složky: hrubý protein 7,7 %, hrubá vláknina 
7,9 %, hrubé oleje a tuky 1,5 %, hrubý popel 22 %, vlhkost 12 %, draslík 1,7 %, 
sodík 2,0 %, vápník 1,6 %, hořčík 0,8 %, fosfor 0,1 %. Doplňkové látky/Nutriční 
doplňkové látky: Fe(E1) 1400 mg/kg, Cu(E4) 2,1 mg/kg, I(E2) 1045 mg/kg, 
Zn(E6) 10mg/kg, Mn(Е5) 21,5 mg/kg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12494 244-12494 250 g - / 6 48 měsíců 8711231124947

Doplněk stravy s vápníkem Vitamin Cal 250 g
Beaphar Vitamin Cal je doplňkové krmivo pro psy, kočky, hlodavce a okrasné 
ptactvo. Obsahuje vysoce kvalitní minerály, stopové prvky a vitamíny. 
Vyrovnává nedostatek živin v potravě, podporuje silné kosti a zuby, má příznivý 
vliv na všechny tělesné funkce, podporuje imunitu. Vhodný zejména pro psy a 
kočky krmené vařenou nebo syrovou stravou.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud krmíte granulovanou 
stravou, navlhčete ji před přidáním přípravku vodou, konzervou, rostlinným či 
lososovým olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.
Dávkování: psi malých plemen a kočky – 1 odměrná lžička (3 g), psi středních 
plemen – 2 odměrné lžičky (6 g), psi velkých plemen – 3 odměrné lžičky (9 g), 
hlodavci – 0,5 g na 1 kg hmotnosti, ptáci – na 100 g krmiva 2x na špičku nože.
Složení: minerální látky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší produkty rostlinného 
původu, řasy. Analytické složky: hrubý protein 0,1 %, hrubá vláknina 0 %, hrubé 
oleje a tuky 0,1 %, hrubý popel 68,2 %, vlhkost 13,6 %, vápník 22 %, fosfor 12 %, 
sodík 1,4 %. Doplňkové látky/Nutriční doplňkové látky v 1 kg: vitamin A 6900 
m.j./kg, vitamin D3 13000 m.j./kg, vitamin E 120 mg, Vitamin B2 40 mg, kyselina 
pantotenová 70 mg, nikotinamid 180 mg, vitamin B12 100 μg, biotin 1000 μg, 
měď 95 mg, jód 4 mg, železo 790 mg, mangan 240 mg, zinek 400 mg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12410 244-12410 250 g - / 6 24 měsíců 8711231124107
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Vitamínové kapky Mausertropfen pro exotické ptactvo 50 ml
Vitaminové kapky Mausertropfen jsou doplňkové krmivo pro okrasné ptactvo.
Plně nahrazují nedostatek vitamínů a minerálů v krmivu. Vylepšují barvu peří, 
zlepšují hlas, posilují přirozenou obranyschopnost. Udržují ptáka v dobré kondici, 
zejména když je oslabený přepeřováním a potřebuje životně důležité živiny. 
Pro jedince starší 6 týdnů
Návod k použití: Přidávejte denně do krmiva. Před použitím protřepejte.
Dávkování:
Andulka <0,08 kg – 1-3 kapky
Korela 0,08-0,3 kg – 3-7 kapek
Kakadu 0,3-0,6 kg – 7-12 kapek
Velký papoušek 0,6-1,2 kg – 18 kapek
Složení: cukry, obiloviny, oleje a tuky
Analytické složky: hrubý protein 0,46 %, hrubé oleje a tuky 3,4 %, hrubý popel 
0,55 %, vlhkost 86 %, vápník 0,0064 %, fosfor 0,16 %, sodík 0,0021 %, draslík 
0,027 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin A 420 000 IU, vitamin 
B1 200 mg, vitamin B2 270 mg, niacin 2600 mg, kalcium-D-pantotenát 680 mg, 
vitamin B6 230 mg, vitamin B12 1100 μg, vitamin C 5200 mg, vitamin D3 792 IU, 
vit.E 1300 IU, vitamin K3 32 mg, biotin 10 000 μg.

Vitamínové kapky Vinka pro exotické ptactvo 50 ml
Vitaminové kapky Vinka jsou doplňkové krmivo pro okrasné ptactvo.
Posilují přirozenou obranyschopnost a pomáhají překonat stresové situace jako 
jsou například výstavy a období rozmnožování. Vhodné také v období zvýšené 
potřeby vitaminů a při podávání stravy s nízkým obsahem vitaminů.
Návod k použití: přidávejte denně do krmiva. Krmivo vždy měňte za čerstvé. 
Před použitím protřepejte.
Doporučené dávkování:
Andulka 0,015-0,08 kg – 1-3 kapky
Korela 0,08-0,3 kg – 3-7 kapek
Kakadu 0,3-0,6 kg – 7-12 kapek
Velký papoušek 0,6-1,2 kg – 18 kapek
Složení: cukry, obiloviny, oleje a tuky
Analytické složky: hrubý protein 0,46 %, hrubé oleje a tuky 3,4 %, hrubý popel 
0,55 %, vlhkost 86 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky: vitamin A 400000 m.j./kg, vitamin 
B1 150 mg, vitamin B2 250 mg, niacin 2500 mg, kalcium-D-pantotenát 650 mg, 
vitamin B6 200 mg, vitamin B12 1000 mg, vitamin C 5000 mg, vitamin D3 750 
m.j./kg, vitamin E 1100 m.j./kg, vitamin K 25 mg, biotin 9000 mg, vápník 
0,0064 %, fosfor 0,16 %, sodík 0,0021 %, draslík 0,027 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10267 242-116928 50 ml 3 / 72 24 měsíců 8711231102679

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13225 242-115082 50 ml 3 / 72 24 měsíců 8711231132256

Kapky vitamínové Beaphar Trink Fit pro ptáky 50 ml
Vitaminové kapky Trink Fit jsou doplňkové krmivo pro exotické ptactvo.
Zdravá kostra a opeření jsou závislé na dostatečném každodenním přísunu 
vitamínů a minerálních látek. Vápník a vitamín C podporují růst a udržení zdravého 
skeletu, rozvoj nádherného opeření a zabraňují svědivosti související s výživou.

Návod k použití: přidávejte denně do 20 ml pitné vody. Denně zvířeti pitnou 
vodu měňte. Před upotřebením protřepejte.
Dávkování:
Andulka <0,75 kg – 1-4 kapky
Korela 0,75-0,25 kg – 4-8 kapek
Kakadu 0,25-0,5 kg – 8-12 kapek
Velký papoušek >0,65 kg – 15 kapek

Složení: minerální látky, cukry, ovoce, mléko a mléčné výrobky
Analytické složky: hrubý protein 0,0014 %, hrubé oleje a tuky 0,00029 %, hrubý 
popel 5,3 %, vlhkost 81 %, vápník 5,2 %, fosfor 0,0011 %, sodík 0,000047 %, 
hořčík 0,000014 %, draslík 0,026 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: Vitamin C 200 mg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10265 242-116201 50 ml 3 / 72 18 měsíců 8711231102655



96

V
ita

m
ín

y 
a 

do
pl

ňk
y 

st
ra

vy

Vitamínové kapky Bea Vit Totaal 50 ml
Vitaminové kapky Bea Vit Totaal jsou komplexní doplňkové krmivo pro psy, 
kočky, exotické ptactvo a hlodavce.

Obsahují vitamíny nezbytné pro zdraví.
Příznivě působí na zvířata ve zhoršené kondici, v období rekonvalescence, po 
odčervení a během línání.
Snižuje možnost výskytu ekzémů a kožních onemocnění.

Návod k použití: kapky denně přimíchejte do krmiva. 

Složení: cukry, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 1,1 %, hrubý popel 1 %, hrubé oleje a tuky 
0,0005 %, vlhkost 96 %, vápník 0,024 %, fosfor 0,31 %, sodík 0,0046 %, draslík 
0,027 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky v 1 l : vitamin B1 260 mg, vitamin B2 
730 mg, kyselina pantotenová 2500 mg, nikotinamid 5700 mg, vitamin B6 360 mg, 
vitamin B12 7100 μg, biotin 7200 μg.

Vitamínové kapky B-komplex 50 ml
Vitaminové kapky B-komplex jsou vhodné doplňkové krmivo pro všechna 
domácí zvířata – psy, kočky, okrasné ptactvo a hlodavce.
Vitamíny skupiny B podporují:
zdravou srst a peří, vyrovnaný nervový systém a metabolismus.

Složení: cukry, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 1,1 %, hrubé oleje a tuky 0,0005 %, hrubý popel 
1,0 %, vlhkost 96 %, vápník 0,024 %, sodík 0,0046 %, fosfor 0,31 %, draslík 
0,027 %. Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky: vitamin B1 208-312 mg, 
vitamin B2 304-456 mg, nikotinamid 4560-6840 mg, kyselina pantothenová 
(vitamin B5) 2080-3100 mg, vitamin B6 304-456 mg, vitamin B12 5440-8160 μg, 
biotin 5440-8160 μg.

Návod k použití: před použitím protřepejte. Přimíchejte denní dávku vitamínů 
do krmiva či pitné vody. 
Dávkování: psi malých plemen – 5-10 kapek, psi středních plemen – 10-25 kapek, 
psi velkých plemen – 25-50 kočky – 2-25 kapek, hlodavci – 1-17 kapek, králíci 
– 58 kapek, laboratorní zvířata a okrasné ptactvo – 1-18 kapek.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12523 244-116416 50 ml 3 / 72 24 měsíců 8711231125234

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12620 244-116553 50 ml 6 / 72 24 měsíců 8711231126200
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Sprej proti vyškubávání peří 200 ml
Papick sprej je vysoce účinný přípravek proti vyškubávání peří.
Speciálně vyvinutý pro papoušky, korely a ostatní tropické zpěvné ptáky.
Sprej je založen na použití hořkých substancí, které ptactvo odradí od 
vyškubávání peří.
Složení je neškodné pro lidi i zvířata.

Aktivní látka: česnekový olej 0,5 %

Návod k použití: před použitim dobře protřepejte, držte lahev ve svisle poloze 
a nastřikejte ptaka ze vzdalenosti zhruba 25 cm. Nestřikejte na hlavu a do oči.
Proceduru opakujte každy den. Nepouživejte na mlaďata.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11538 242-115389 200 ml - / 6 36 měsíců 8711231115389
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Odstraňovač skvrn ve spreji Stain Remover 500 ml
Odstraňovač skvrn Stain Remover účinně a rychle odstraňuje nečistoty 
způsobené domácími mazlíčky jako jsou skvrny od moči, výkalů a zvratků.

Zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou antibakteriální ochranu před škodlivými patogeny. 
Odstraňuje 99,9 % bakterií. Odstraňuje také skvrny od červeného vína, kávy, 
mléka, hlíny, trávy atd. Vhodný pro použití na koberce, čalounění a interiéry aut.

Návod k použití: odstraňte co nejvíce tuhých zbytků znečištění. Otočte hubici 
do funkční polohy, aplikujte na znečištěné místo a jemně vmasírujte. Nechte 
působit 5 minut. Přebytečnou tekutinu odstraňte z tkaniny nebo koberce pomocí 
čistého hadříku, po uschnutí jej vyluxujte.
Pro dosažení optimálních výsledků aplikute na čerstvé skvrny. Tuhé nebo staré 
skvrny mohou vyžadovat více jak jedno ošetření. Nechte povrch uschnout před 
tím, než dovolíte zvířatům přístup na ošetřené místo.

Složení: didecyldimonium chlorid (CAS No.: 7173-51-5) 5,6 g/l, benzalkonium 
chlorid (CAS No.: 68424-85-1) 1,4 g/l.
Před použitím si pečlivě přečtete etiketu, informace o produktu a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13628 244-13628 500 ml - / 6 24 měsíců 8711231136285

Odstraňovač zápachu ve spreji Odour Eliminator 500 ml
Odstraňovač zápachu Odour Eliminator je produkt určený pro osvěžení a 
dezinfekci prostředí s domácími mazlíčky. Odstraňuje 99,9 % bakterií, které se 
živí organickými zbytky, a tím jsou zodpovědné za zápach míst znečištěných 
močí, výkaly a zvratky.

Odstraňuje odolné zápachy i škodlivé patogeny. Zajistí dlouhotrvající svěžest a 
antibakteriální ochranu. Vhodný k ošetření tkanin, pelíšků, škrabadel pro kočky, 
koberců, kočičí záchodů, kabin aut atd.

Návod k použití: odstraňte co nejvíce tuhých zbytků znečištění. Otočte hubici do 
funkční polohy, aplikujte na znečištěné místo a jemně vmasírujte. Nechte působit 
5 minut. Přebytečnou tekutinu odstraňte z tkaniny nebo koberce pomocí čistého 
hadříku. Po uschnutí jej vyluxujte. Pro dosažení optimálních výsledků ošetřujte 
čerstvé skvrny. Tuhé nebo staré skvrny mohou vyžadovat více jak jedno ošetření. 
Nechte povrch uschnout před tím, než dovolíte zvířatům přístup na ošetřené místo.

Složení: didecyldimonium chlorid (CAS No.: 7173-51-5): 5,6 g/l, benzalkonium 
chlorid (CAS No.: 68424-85-1): 1,4 g/l.
Před použitím si pečlivě přečtete etiketu, informace o produktu a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13624 244-13624 500 ml 6 / 36 24 měsíců 8711231136247
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Odstraňovač zápachu
Odour Remover odstraňuje zápach způsobený domácími mazlíčky. Rozkládá 
zápach organického původu a zanechává na povrchu vrstvu probiotik, která 
působí i po čištění. Ošetřené povrchy zůstávají svěží a hygienicky čisté, čímž 
podporují bezpečný a zdravý mikrobiom okolního prostředí. 

Složení: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově 
aktivní látky, 1,2-benzisothiazolin-3-on, enzymy, parfém, bakterie (probiotika), 
rostlinné výtažky (Yucca schidigera). 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. Pro dosažení nejlepších 
výsledků ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství 
přípravku na potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. 
Poté jemně vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18488 244-18488 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184880

Odstraňovač skvrn
Stain Remover je účinný při odstraňování skvrn a zápachu způsobených močí, 
výkaly, krví, zvratky a dalších běžných nečistot v domácnosti, zejména od jídla  
a pití. Přípravek je velice účinný v boji proti skvrnám a zápachu od domácích 
mazlíčků. Rozkládá nečistoty organického původu a zanechává na čištěném 
povrchu vrstvu probiotik, které působí i po čištění. Ošetřené povrchy zůstávají 
svěží a hygienicky čisté, čímž podporují bezpečný a zdravý mikrobiom okolního 
prostředí. 

Složení: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově 
aktivní látky, 1,2-benzisothiazolin-3-on, enzymy, parfém, bakterie (probiotika), 
rostlinné výtažky (Yucca schidigera). 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. Pro dosažení nejlepších 
výsledků ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství 
přípravku na potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. 
Poté jemně vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18493 244-18493 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184934

Univerzální čistič
Multi Cleaner je vhodný pro použití na různé povrchy jako jsou pelíšky, zvířecí 
toalety, ptačí klece, hračky, podlahové krytiny, čalounění a další. Přípravek čistí 
prostřednictvím probiotik na mikroskopické úrovni a podporuje bezpečný a zdravý 
mikrobiom okolního prostředí. Rychle rozkládá nečistoty organického původu a 
zanechává na čištěném povrchu vrstvu probiotik, která působí i po ošetření, a 
zanechá váš domov hygienicky čistý. Beaphar Multi Cleaner lze bezpečně použít 
na většinu textilních povrchů, ale doporučujeme jej nejprve vyzkoušet na 
nenápadném místě. 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. 1. Čištění: nastříkejte 
přípravek na znečištěný povrch a nechte působit několik minut. Otřete čistým 
vlhkým hadříkem. Pokud jste přípravek použili na misky na žrádlo nebo lahve na 
vodu, opláchněte je před dalším použitím čistou vodou. 2. Odstranění alergenů: 
nastříkejte přípravek na předmět a nechejte zaschnout. Neoplachujte. Opakujte 
jednou týdně. 3. Odstranění skvrn a pachů: pro dosažení nejlepších výsledků 
ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství přípravku na 
potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. Poté jemně 
vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18489 244-18489 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184897
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Transportní box
Velmi atraktivní, snadno použitelný přepravní box určený pro transport ptáků a 
hlodavců. Speciální otvory pro průchod vzduchu. Dostupný ve dvou rozměrech: 
13x7,5x7,5cm a 25x16x16cm

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14103 245-14103 Medium - / 200 - 8711231141036

14022 245-140220 Small 25 / 100 - 8711231140220
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NOVÝ DESIGN
VYLEPŠENÉ SLOŽENÍ
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Kompletní krmivo CARE+® pro všechna plemena králíků do věku 
10ti měsíců
Beaphar CARE+® obsahuje vysoký podíl vlákniny (25%) pro dobré zdraví a 
optimální trávení. Každá granule má stejné složení (All-in-One) což je důležité 
pro vyváženou stravu (žádné zbytky a konzumace kompletní potravy). Tvrzené 
granule podporují přirozené opotřebení zubů (Dental Care). Granule menší 
velikosti obsahují vápník, který je důležitý pro růst kostí a svalů. Vitamín A a D 
podporuje zdravý růst králíka.

CARE+® obsahuje: • exktrakt ze zeleného čaje, který stimuluje a podporuje 
přirozenou funkci imunitního systému • Echinaceu • Spirulinu • Yuccu Shidigeru 
• lépe vstřebatelné chelátové minerály • FOS a MOS pro podporu střevní 
mikroflóry• Omega 3/6 mastné kyseliny.
Návod ke krmení:
Věk Návod k použití
> 6 tydnů  Prvnich pár dnů smíchejte trochu původního krmiva s CARE+® junior. 

Postupně plně přejděte na CARE+® Junior.
< 10 měsiců  Podávejte přibližně 35g na kilogram tělesné hmotnosti. 

Krmivo nechte dostupné po celý den.
> 10 měsiců  Postupně přejděte na CARE+® Rabbit pro dospěle králíky. 

Březi a kojící samice by měly mít přistup ke krmivu CARE+® po cely den.
Denně podávejte čerstvou pitnou vodu, králík by měl mít neomezený přístup k
čerstvému senu.
Vedlejší produkty rostlinného původu (Yucca schidigera 0,1%, Echinacea 0,03%, 
exktrakt ze zeleného čaje 0,03%, FOS 0,01%), obiloviny, zeleniny, minerální látky, 
semena, kvasnice (MOS 0,1%), řasy (Spirulina 0,01%).
Analytické složky: hrubý protein 14 %, hrubá vláknina 25 %, hrubé oleje a tuky 
2,5 %, hrubý popel 4,7 %, Ca 0,64 %, K 0,68 %, P 0,36 %, S 0,03 %, Na 0,22 %, 
Omega 3 0,08 %, Mg 0,27 %, Omega 6 0,69 %.
Energetická hodnota: 2300 Kcal/kg.
Doplňkové látky: vit. A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, Fe, kyselina listová, 
barviva, aromatické látky (tymián).

Kompletní krmivo CARE+® pro všechna plemena králíků od věku 
10ti měsíců
Beaphar CARE+® obsahuje vysoký podíl vlákniny (25%) pro dobré zdraví a 
optimální trávení. Každá granule má stejné složení (All-in-One) což je důležité 
pro vyváženou stravu (žádné zbytky a konzumace kompletní potravy). Tvrzené 
granule podporují přirozené opotřebení zubů (Dental Care).

CARE+® obsahuje: • exktrakt ze zeleného čaje, který stimuluje a podporuje 
přirozenou funkci imunitního systému • Echinaceu • Spirulinu • vitamín E  
• Yuccu Shidigeru • lépe vstřebatelné chelátové minerály • FOS a MOS pro 
podporu střevní mikroflóry • Omega 3/6 mastné kyseliny.
Návod ke krmení: jelikož je krmivo velmi chutné, váš králík si ho snadno oblíbí. 
Je však důležité přecházet z jednoho krmiva na druhé postupně. Proto smíchejte 
prvních pár dnů původní krmivo s CARE+®. Toto množství by mělo být rozděleno 
do 2 krmných dávek. Denně podávejte čerstvou pitnou vodu, králík by měl mít 
neomezený přístup k čerstvému senu.
Doporučené dávkování:
hmotnost králíka denní dávka
1 - 2 kg  20 - 40 g
2 - 3 kg  40 - 60 g
3 - 5 kg  60 - 100 g
5 - 8 kg  100 - 160 g
8 - 10 kg  160 - 200 g
Vedlejší produkty rostlinného původu (Yucca schidigera 0,1%, Echinacea 0,03%, 
exktrakt ze zeleného čaje 0,03%, FOS 0,01%), obiloviny, zeleniny, minerální látky, 
kvasnice (MOS 0,1%), semena, řasy (Spirulina 0,01%).
Analytické složky: hrubý protein 12 %, hrubá vláknina 25 %, hrubé oleje a tuky 
2,5 %, hrubý popel 4,5 %, Ca 0,71 %, K 0,59 %, P 0,36 %, S 0,02 %, Na 0,2 %, 
Omega 3 0,03 %, Mg 0,26 %, Omega 6 0,75 % Energetická hodnota: 2300 Kcal/kg
Doplňkové látky: vit. A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, Fe, kyselina listová, 
barviva, aromatické látky (tymián).

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18426 245-18426 250 g - / 5 24 měsíců 8711231184262

18407 245-18407 1,5 kg - / 4 24 měsíců 8711231184071

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18424 245-18424 250 g - / 5 24 měsíců 8711231184248

18403 245-18403 1,5 kg - / 4 24 měsíců 8711231184033

13002 245-13002 5 kg baleno jednotlivě 12 měsíců 8711231130023
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Kompletní krmivo CARE+® pro morčata
Beaphar CARE+® obsahuje přidaný vitamín C ve stabilní formě a nejméně 22 % 
vlákniny pro dobré zdraví a optimální trávení. Každá granule má stejné složení 
(All-in-One) což je důležité pro vyváženou stravu (žádné zbytky a konzumace 
kompletní potravy). Tvrzené granule podporují přirozené opotřebení zubů 
(Dental Care).

CARE+® obsahuje: • exktrakt ze zeleného čaje, který stimuluje a podporuje 
přirozenou funkci imunitního systému • Echinaceu • Spirulinu • vitamín E  
• Yuccu Shidigeru • lépe vstřebatelné chelátové minerály • FOS a MOS pro 
podporu střevní mikroflóry • Omega 3/6 mastné kyseliny.
Návod ke krmení: jelikož je krmivo velmi chutné, vaše morče si ho snadno oblíbí. 
Je však důležité přecházet z jednoho krmiva na druhé postupně. Proto smíchejte 
prvních pár dnů původní krmivo s CARE+®. Denně podávejte čerstvou pitnou vodu, 
morče by mělo mít neomezený přístup k čerstvému senu.
Doporučené dávkování: 30 - 50 g denně.
Vedlejší produkty rostlinného původu: Yucca schidigera 0,1%, Echinacea 
0,03%, exktrakt ze zeleného čaje 0,01%, FOS 0,01%), obiloviny, zeleniny, 
semena, minerální látky, kvasnice (MOS 0,15%), řasy (Spirulina 0,01%).
Analytické složky: hrubý protein 21 %, hrubá vláknina 22 %, hrubé oleje a tuky 
2,9 %, hrubý popel 6 %, Ca 0,74 %, K 0,73 %, P 0,6 %, S 0,01 %, Na 0,51 %, 
Omega 3 0,32 %, Mg 0,22 %, Omega 6 0,69 %.
Energetická hodnota: 2400 Kcal/kg.
Doplňkové látky: vit. A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, kyselina listová, barviva, 
aromatické látky (tymián).

Kompletní krmivo CARE+® pro potkany
Beaphar CARE+® obsahuje živočišné bílkoviny, má nízkou prašnost, díky čemuž 
předchází poškození citlivého respiračního aparátu potkanů. Každá granule má 
stejné složení (All-in-One) což je důležité pro vyváženou stravu (žádné zbytky a 
konzumace kompletní potravy). Tvrzené granule podporují přirozené opotřebení 
zubů (Dental Care).

CARE+® obsahuje: • exktrakt ze zeleného čaje, který stimuluje a podporuje 
přirozenou funkci imunitního systému • Echinaceu • Spirulinu • vitamín E  
• Yuccu Shidigeru • lépe vstřebatelné chelátové minerály • FOS a MOS pro 
podporu střevní mikroflóry • Omega 3/6 mastné kyseliny.
Návod ke krmení: jelikož je krmivo velmi chutné, váš potkan si ho snadno oblíbí. 
Je však důležité přecházet z jednoho krmiva na druhé postupně. Proto smíchejte 
prvních pár dnů původní krmivo s CARE+®. Denně podávejte čerstvou pitnou vodu.
Doporučené dávkování: potkan 200 - 500 g = 11 - 22 g denně, potkan 500 
- 800 g = 22 - 32 g denně.
Složení: obiloviny, zeleniny, semena, minerální látky, vedlejší produkty rostlinného 
původu (Yucca schidigera 0,10%, Echinacea 0,03%, exktrakt ze zeleného čaje 
0,01%, FOS 0,01%), maso a živočišné produkty (drůbeží 1,5%), kvasnice (MOS 
0,19%), řasy (Spirulina 0,01%). 
Analytické složky: hrubý protein 14 %, hrubá vláknina 3,5 %, hrubé oleje a 
tuky 3,6 %, hrubý popel 3,6 %, Ca 0,8 %, K 0,49 %, P 0,45 % S 0,008 %,  
Na 0,22 %, Omega 3 0,25 %, Mg 0,14 %, Omega 6 0,72 %.
Energetická hodnota: 3000 Kcal/kg.
Doplňkové látky: vit. A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, Fe, kyselina listová, 
barviva, aromatické látky (tymián).

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18425 245-18425 250 g - / 5 24 měsíců 8711231184255

18401 245-18401 700 g - / 4 24 měsíců 8711231184019

18406 245-18406 1,5 kg - / 4 24 měsíců 8711231184064

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18420 245-18420 250 g - / 5 24 měsíců 8711231184200

18404 245-18404 1,5 kg - / 4 24 měsíců 8711231184040

13003 245-13003 5 kg baleno jednotlivě 12 měsíců 8711231130337
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Kompletní krmivo CARE+® pro osmáky
Beaphar CARE+® má vysoký obsah vlákniny (19%) a tuků, tím splňuje nutriční 
požadavky osmáků. Krmivo je bez přidaného cukru. Každá granule má stejné 
složení (All-in-One) což je důležité pro vyváženou stravu (žádné zbytky a 
konzumace kompletní potravy). Tvrzené granule podporují přirozené opotřebení 
zubů (Dental Care).

CARE+® obsahuje: • exktrakt ze zeleného čaje, který stimuluje a podporuje 
přirozenou funkci imunitního systému • Echinaceu • Spirulinu • vitamín E  
• Yuccu Shidigeru • lépe vstřebatelné chelátové minerály • FOS a MOS pro 
podporu střevní mikroflóry • Omega 3/6 mastné kyseliny.
Návod ke krmení: jelikož je krmivo velmi chutné, váš osmák si ho snadno oblíbí. 
Je však důležité přecházet z jednoho krmiva na druhé postupně. Proto smíchejte 
prvních pár dnů původní krmivo s CARE+®. Denně podávejte čerstvou pitnou vodu, 
osmák by měl mít neomezený přístup k čerstvému senu.
Doporučené dávkování: 10 - 15 g denně.
Složení: Obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu (Yucca schidigera 0,1%, 
Echinacea 0,03%, exktrakt ze zeleného čaje 0,01%, FOS 0,01%), zeleniny, 
minerální látky, kvasnice (MOS 0,1%), řasy (Spirulina 0,01%).
Analytické složky: hrubý protein 14 %, hrubá vláknina 19 %, hrubé oleje a tuky 
3,3 %, hrubý popel 4,9 %, Ca 0,84 %, K 0,98 %, P 0,43 %, S 0,005 %, Na 0,08 %, 
Omega 3 0,0003 %, Mg 0,17 %, Omega 6 0,96 %.
Energetická hodnota: 2500 Kcal/kg.
Nutriční doplňkové látky: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, kyselina listová, 
barviva, aromatické látky (tymián).

Kompletní krmivo Care+ pro křečky
Beaphar CARE+® obsahuje živočišné bílkoviny a vysoký obsah tuků, které křečkům 
poskytují potřebnou energii. Každá granule má stejné složení (All-in-One) což je 
důležité pro vyváženou stravu (žádné zbytky a konzumace kompletní potravy). 
Tvrzené granule podporují přirozené opotřebení zubů (Dental Care). Granule 
nemají ostré hrany, aby nedocházelo k poranění lícních kapes.

CARE+® obsahuje: • exktrakt ze zeleného čaje, který stimuluje a podporuje 
přirozenou funkci imunitního systému • Obsahuje Echinaceu • Spirulinu  
• vitamín E • Yuccu Shidigeru • lépe vstřebatelné chelátové minerály • FOS 
a MOS pro podporu střevní mikroflóry • Omega 3/6 mastné kyseliny.
Návod ke krmení: jelikož je krmivo velmi chutné, váš křeček si ho snadno oblíbí. 
Je však důležité přecházet z jednoho krmiva na druhé postupně. Proto smíchejte 
prvních pár dnů původní krmivo s CARE+®. Krmivo podávejte přednostně večer. 
Denně podávejte čerstvou pitnou vodu.
Doporučené dávkování: 8 - 15 g denně.
Složení: obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu (Yucca schidigera 0,1%, 
Echinacea 0,03%, exktrakt ze zeleného čaje 0,01%, FOS 0,01%), semena, 
zeleniny, minerální látky, maso a živočišné produkty (kuřecí2%), ryby a výrobky 
z ryb, kvasnice (MOS 0,13%), řasy (Spirulina 0,01%).
Analytické složky: hrubý protein 19 %, hrubá vláknina 11 %, hrubé oleje a tuky 
4,6 %, hrubý popel 5 %, Ca 0,8 %, K 0,89 %, P 0,48 %, S 0,009 %, Na 0,27 %, 
Omega 3 0,40 %, Mg 0,18 %, Omega 6 1,0 %.
Energetická hodnota: 2800 Kcal/kg.
Doplňkové látky: vit. A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, Fe, kyselina listová, 
barviva, aromatické látky (tymián).

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13477 245-13477 700 g - / 4 24 měsíců 8711231184200

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18423 245-18423 250 g - / 5 24 měsíců 8711231184231

18400 245-18400 700 g - / 4 24 měsíců 8711231184002
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Kompletní krmivo CARE+® pro křečíky
Beaphar CARE+® obsahuje živočišné bílkoviny a vysoký obsah tuků, které křečíkům 
poskytují potřebnou energii. Každá granule má stejné složení (All-in-One) což je 
důležité pro vyváženou stravu (žádné zbytky a konzumace kompletní potravy). 
Tvrzené granule podporují přirozené opotřebení zubů (Dental Care). Granule 
nemají ostré hrany, aby nedocházelo k poranění lícních kapes.

CARE+® obsahuje: • exktrakt ze zeleného čaje, který stimuluje a podporuje 
přirozenou funkci imunitního systému • Obsahuje Echinaceu • Spirulinu  
• vitamín E • Yuccu Shidigeru • lépe vstřebatelné chelátové minerály • FOS 
a MOS pro podporu střevní mikroflóry • Omega 3/6 mastné kyseliny.
Návod ke krmení: jelikož je krmivo velmi chutné, váš křečík si ho snadno oblíbí. 
Je však důležité přecházet z jednoho krmiva na druhé postupně. Proto smíchejte 
prvních pár dnů původní krmivo s CARE+®. Krmivo podávejte přednostně večer. 
Denně podávejte čerstvou pitnou vodu.
Doporučené dávkování: 5 - 10 g denně.
Složení: Obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu (Yucca schidigera 0,1%, 
Echinacea 0,03%, exktrakt ze zeleného čaje 0,004%, FOS 0,01%), semena, maso 
a živočišné produkty (kuřecí 5%), zeleniny, minerální látky, ryby a výrobky z ryb, 
kvasnice (MOS 0,1%), řasy (Spirulina 0,01%).
Analytické složky: Hrubý protein 21 %, Hrubá vláknina 9 %, Hrubé oleje a tuky 
4,5 %, Hrubý popel 5,1 %, Ca 0,92 %, K 0,94 %, P 0,55 %, S 0,009 %, Na 0,18 %, 
Omega 3 0,41 %, Mg 0,19 %, Omega 6 0,84 %.
Energetická hodnota: 2900 Kcal/kg.
Doplňkové látky: vit. A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, kyselina listová, barviva, 
aromatické látky (tymián).

Kompletní krmivo CARE+® pro pískomily a myši
Beaphar CARE+® obsahující živočišné proteiny má nízký obsah tuku, je vhodné 
jak pro pískomily, tak i pro myši. Každá granule má stejné složení (All-in-One) 
což je důležité pro vyváženou stravu (žádné zbytky a konzumace kompletní 
potravy). Tvrzené granule podporují přirozené opotřebení zubů (Dental Care).

CARE+® obsahuje: • exktrakt ze zeleného čaje, který stimuluje a podporuje 
přirozenou funkci imunitního systému • Echinaceu • Spirulinu • vitamín E  
• Yuccu Shidigeru • lépe vstřebatelné chelátové minerály • FOS a MOS pro 
podporu střevní mikroflóry • Omega 3/6 mastné kyseliny.
Doporučené dávkování: pískomil 9 - 18 g denně, myš 5 - 8 g denně.
Složení: obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu (Yucca schidigera 0,1%, 
Echinacea 0,03%, exktrakt ze zeleného čaje 0,006%, FOS 0,006%), zeleniny, 
semena, maso a živočišné produkty (kuřecí maso 2%), minerální látky, kvasnice 
(MOS 0,13%), řasy (Spirulina 0,01%).
Analytické složky: Hrubý protein 17%, hrubá vláknina 7,4 %, hrubé oleje a tuky 
3,8 %, hrubý popel 4,6 %, Ca 0,94 %, K 0,81 %, P 0,47 %, S 0,01 %, Na 0,11 %, 
Omega 3 0,20 %, Mg 0,17 %, Omega 6 0,86 %.
Energetická hodnota: 2900 Kcal/kg.
Doplňkové látky: vit. A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, Fe, kyselina listová, 
barviva, aromatické látky (tymián).

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18417 245-18417 250 g - / 5 24 měsíců 8711231184170

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18418 245-18418 250 g - / 10 24 měsíců 8711231184187

18376 245-18376 700 g - / 4 24 měsíců 8711231183760
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Kompletní krmivo CARE+® pro činčily
Beaphar CARE+® obsahuje vysoký podíl vlákniny (20%), má nízký obsah tuků. 
Každá granule má stejné složení (All-in-One) což je důležité pro vyváženou stravu 
(žádné zbytky a konzumace kompletní potravy). Tvrzené granule podporují 
přirozené opotřebení zubů (Dental Care).

CARE+® obsahuje: • exktrakt ze zeleného čaje, který stimuluje a podporuje 
přirozenou funkci imunitního systému • Echinaceu • Spirulinu • vitamín E  
• Yuccu Shidigeru • lépe vstřebatelné chelátové minerály, • FOS a MOS pro 
podporu střevní mikroflóry • Omega 3/6 mastné kyseliny.
Návod ke krmení: jelikož je krmivo velmi chutné, vaše činčila si ho snadno oblíbí. 
Je však důležité přecházet z jednoho krmiva na druhé postupně. Proto smíchejte 
prvních pár dnů původní krmivo s CARE+®. Doporučujeme krmit v co největší míře 
dle stanoveného denního časového harmonogramu. Denně podávejte čerstvou 
pitnou vodu, činčila by měla mít neomezený přístup k čerstvému senu.
Doporučené dávkování: 20 - 30 g denně.
Složení: Vedlejší produkty rostlinného původu (Yucca schidigera 0,1%, 
Echinacea 0,03%, exktrakt ze zeleného čaje 0,01%, FOS 0,01%), obiloviny, 
zeleniny, minerální látky, semena, kvasnice (MOS 0,1%), řasy (Spirulina 0,01%).
Analytické složky: hrubý protein 20 %, hrubá vláknina 20 %, hrubé oleje a tuky 
2,8 %, hrubý popel 5 %, Ca 0,75 %, K 0,82 %, P 0,55 %, S 0,03 %, Na 0,19 %, 
Omega 3 0,07 %, Mg 0,16 %, Omega 6 0,69 %.
Energetická hodnota: 2500 Kcal/kg.
Nutriční doplňkové látky: vit. A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, kyselina listová, 
barviva, aromatické látky (tymián).

Kompletni krmivo CARE+® pro fretky
Beaphar CARE+® má vysoký obsah proteinů (37%) a tuků (22%) a nízký obsah 
vlákniny (2%) pro dobré zdraví a optimální trávení. Přidaný taurin podporuje 
správnou srdeční funkci a zrak. Aby bylo krmivo obzvláště chutné, bylo do něho 
přidáno čerstvé kuřecí a krůtí maso. Každá granule má stejné složení (All-in-One) 
což je důležité pro vyváženou stravu (žádné zbytky a konzumace kompletní 
potravy).

CARE+® obsahuje: • vitamín E • Yuccu Shidigeru • FOS a MOS pro podporu 
střevní mikroflóry • Omega 3/6 mastné kyseliny.
Návod ke krmení: jelikož je krmivo velmi chutné, vaše fretka si ho snadno oblíbí. 
Je však důležité přecházet z jednoho krmiva na druhé postupně. Proto smíchejte 
prvních pár dnů původní krmivo s CARE+®. Denně podávejte čerstvou pitnou vodu.
Doporučené dávkování: 50 g denně.
Složení: maso a živočišné produkty (čerstvé kuřecí maso 15%, krůtí moučka 12%, 
kuřecí moučka 26%), vedlejší produkty rostlinného původu (Yucca schidigera 
0,02%, FOS 0,02%), oleje a tuky, bílkovinné extrakty, ryby a výrobky z ryb, 
kvasnice (MOS 0,09%).
Analytické složky: hrubý protein 37 %, hrubá vláknina 2 %, hrubé oleje a tuky 
22 %, hrubý popel 8 %, Ca 1,6 %, Omega 3 1,15 %, P 1,1 %, Omega 6 3,98 %.
Energetická hodnota: 4000 Kcal/kg.
Nutriční doplňkové látky: vit. A, B1, B2, B6, B12, D3, E, kyselina listová, 
antioxidanty (extrakt z rozmarýnu).

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18402 245-18402 2 kg - / 4 24 měsíců 8711231184026

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18421 245-18421 250 g - / 5 24 měsíců 8711231184217

118405 245-18405 1,5 kg - / 4 24 měsíců 871123184057
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Krmivo NATURE králík junior 1250 g
Beaphar Nature králík junior je zdravé a chutné prémiové krmivo pro králíky, 
jehož základem je seno z bojínku lučního. 
Krmivo je 100% bezobilninové a má vysoký podíl surové vlákniny. Tato 
kombinace přispívá ke správné funkci střev. Beaphar Nature obsahuje více než 
30 různých travin a bylinek. Krmivo Beaphar Nature králík je tvořeno peletami, 
které mají stejné složení (vše v jednom), což zaručí, že váš králík přijímá 
kompletní a vyváženou stravu a nenechává zbytky. Tyto pelety ve tvaru srdce s 
hrubovláknitou strukturou mají příznivý vliv na přirozené opotřebení zubů. Každá 
peleta je bez umělých barviv, ochucovadel a konzervačních látek. Jedná se o 
přírodní krmivo, které je speciálně navržené pro zdravou výživu vašeho 
domácího mazlíčka. Od 6 měsíců věku je třeba králíkovi dávat odměřené 
množství krmiva (viz. tabulka) rozdělené do dvou jídel.

Složení: Seno z bojínku lučního 53%, bylinné seno 10%, kořen čekanky 5%, 
inulin 0,2%, Yucca Schidigera 0,05%, extrakt ze semen hroznového vína 0,01%, 
semena, ovoce (jablka 5%), bílkovinné extrakty ze zeleniny, minerální látky, řasy 
(Spirulina 0,01%).

Krmivo NATURE králík 1250 g
Beaphar Nature králík je zdravé a chutné prémiové krmivo pro králíky, jehož 
základem je seno z bojínku lučního. 
Krmivo je 100% bezobilninové a má vysoký podíl surové vlákniny. Tato kombinace 
přispívá ke správné funkci střev. Beaphar Nature obsahuje více než 30 různých 
travin a bylinek. Krmivo Beaphar Nature králík je tvořeno peletami, které mají stejné 
složení (vše v jednom), což zaručí, že váš králík přijímá kompletní a vyváženou 
stravu a nenechává zbytky. Tyto pelety ve tvaru srdce s hrubovláknitou strukturou 
mají příznivý vliv na přirozené opotřebení zubů. Každá peleta je bez umělých 
barviv, ochucovadel a konzervačních látek. Jedná se o přírodní krmivo, které je 
speciálně navržené pro zdravou výživu vašeho domácího mazlíčka. Určeno 
králíkům od 10 měsíců. 100% bez obilovin Ideální poměr mezi hrubou vlákninou 
a škrobem ve stravě králíka je 9:1. Tento poměr zajistíme 100% bezobilninovou 
stravou. Výsledkem je optimální funkce zažívacího ústrojí.

Složení: Seno z bojínku lučního 65%, bylinné seno 10%, kořen čekanky 5%, 
inulin 0,2%, Yucca Schidigera 0,05%, extrakt ze semen hroznového vína 0,01%, 
semena, ovoce (jablka 5%), bílkovinné extrakty ze zeleniny, minerální látky, oleje 
a tuky, kvasnice, řasy (Spirulina).

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10169 245-10169 1250 g - / 4 24 měsíců 8711231101696

Krmivo NATURE morče 1250 g
Beaphar Nature morče je zdravé a chutné prémiové krmivo pro morčata. 
Krmivo je 100% bezobilninové a má vysoký podíl surové vlákniny. Tato kombinace 
přispívá ke správné funkci střev. Krmivo Beaphar Nature morče má zvýšený obsah 
vitamínu C, protože morčata si tento vitamín neumějí sama syntetizovat. Krmivo 
Beaphar Nature morče je tvořeno peletami, které mají stejné složení (vše v jednom), 
což zaručí, že váš králík přijímá kompletní a vyváženou stravu a nenechává zbytky. 
Tyto pelety ve tvaru srdce s hrubovláknitou strukturou mají příznivý vliv na přirozené 
opotřebení zubů.
Každá peleta je bez umělých barviv, ochucovadel a konzervačních látek. Jedná 
se o přírodní krmivo, které je speciálně navržené pro zdravou výživu vašeho 
domácího mazlíčka. 100% bez obilovin Ideální poměr mezi hrubou vlákninou a 
škrobem ve stravě morčete je 7:1 .Tento poměr zajistíme 100% bezobilninovou 
stravou. Výsledkem je optimální funkce zažívacího ústrojí.

Složení: Seno z bojínku lučního 49%, bylinné seno 10%, kořen čekanky 5%, 
inulin 0,2%, Yucca Schidigera 0,05%, extrakt ze semen hroznového vína 0,01%, 
semena, ovoce (jablka 5%), bílkovinné extrakty ze zeleniny, minerální látky, oleje 
a tuky, kvasnice, řasy (Spirulina).

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10183 245-10183 1250 g - / 4 24 měsíců 8711231101832

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10177 245-10177 1250 g - / 4 24 měsíců 8711231101771
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Krmivo XtraVital králík
XtraVital je kompletní krmivo prémiové kvality pro králíky, které vyvinuli experti 
na výživu ve spolupráci s veterináři.
Má vysoký obsah vlákniny, nízký obsah tuků. Nezbytné vitamíny a minerály v 
chelátové formě. Je plné proteinů a vlákniny pro optimální stimulaci zažívání. 
Obohaceno o extrakt z echinacey pro silný imunitní systém. MOS pro podporu 
zdravého zažívání.
Návod k použití: první dny smíchejte nové krmivo se starým, dávku postupně 
zvyšujte, až zcela přejdete na nové krmivo. Zajistěte přísun čerstvé pitné vody. 
Dávkování: Zakrslý králík, zakrslý holandský králík – 60 g denně
 Holandský Rex – 115 g denně
 Obří králík – 170-450 g denně
Složení: zeleniny, obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu (výtažek z 
echinacea 0,0005 %), minerální látky, oleje a tuky, bílkovinné extrakty, kvasnice 
(MOS 0,2 %). Analytické složky: hrubý protein 15 %, hrubá vláknina 11 %, hrubé 
oleje a tuky 3,4 %, hrubý popel 5,1 %, vápník 0,69 %, sodík 0,45 %, fosfor 0,39 
%, hořčík 0,14 %, draslík 1 %. Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: 
vitamin A 9970 IU, vitamin D3 1100 IU, jód 1,18 mg, měď 9,74 mg, mangan 16 mg, 
zinek 90,1 mg, antioxidanty.

Krmivo XtraVital morče
XtraVital je kompletní krmivo prémiové kvality pro morčata, které vyvinuli experti 
na výživu ve spolupráci s veterináři.
Obohaceno o vitamín C, který si morčata neumí vyrobit.
Snížený obsah tuků jako prevence proti obezitě.
Použití minerálů v chelátové podobě  zlepšuje jejich využitelnost.
Obohaceno o extrakt z echinacey pro silný imunitní systém.
MOS pro podporu zdravého zažívání

Návod k použití: první dny smíchejte nové krmivo se starým, dávku postupně 
zvyšujte, až zcela přejdete na nové krmivo. Zajistěte přísun čerstvé pitné vody.
Podávejte 40 g krmiva denně. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: obiloviny, zelenina, vedlejší produkty rostlinného původu (výtažek z 
echinacey 0,0005 %), minerální látky, oleje a tuky, bílkovinné extrakty, kvasnice 
(MOS 0,2 %).
Analytické složky: hrubý protein 17 %, hrubá vláknina 8,8 %, hrubé oleje a tuky 
3,2 %, hrubý popel  4,9 %, vápník 0,76 %, sodík 0,54 %, fosfor 0,41 %, hořčík 
0,15 %, draslík 0,95 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

16145 245-093116 1 kg - / 4 24 měsíců 8711231161454

16316 245-093123 2,5 kg - / 4 24 měsíců 8710729093123

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

16143 245-093215 1 kg - / 4 24 měsíců 8711231161430

16329 245-093222 2,5 kg - / 4 24 měsíců 8710729093222
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Souprava pro odchov mláďat Beaphar
Souprava je určena pro krmení nově narozených a vyrůstajících zvířat (štěňata, 
koťata, hlodavci). Může být také použita pro krmení nemocných zvířat a zvířat  
v rekonvalescenci.

Návod k použití: jehlou propíchněte vršek dudlíku nebo vystřihněte malou dírku. 
Pozor, příliš velký otvor může způsobit zahlcení.
Po každém použití důkladně vyčistěte láhev i gumový dudlík.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11246 244-112463 1 set 6 / 36 - 8711231112463

Sušené mléko pro malá zvířata
Small animal milk pro malá zvířata je kompletní mléčná náhražka pro 
novorozená a osiřelá mláďata králíků, ježků, morčat, činčil, křečků, osmáků degu, 
potkanů a myší. Je vhodné také pro březí, kojící nebo nemocná malá zvířata.
Speciálně vyvinuto pro malá zvířata se sníženým obsahem laktózy - 1,1 % v sušině.
Obsahuje snadno stravitelné bílkoviny.  
Má vysoký obsah tuku, který je velmi podobný přirozenému mateřskému mléku.
Má optimální poměr vitamínů, minerálů, stopových prvků a esenciálních 
aminokyselin pro správný vývoj.
Přidaný vitamín C, železo, zinek a vápník podporuje optimální růst.
Složení: oleje a tuky, mléko a mléčné výrobky, cukry, minerály. 
Analytické složky: hrubý protein 35 %, hrubá vláknina 0 %, hrubé oleje a tuky 37 %, 
hrubý popel 4,6 %, vlhkost 3,3 %, vápník 0,72 %, fosfor 0,49 %, sodík 0,44 %, 
hořčík 0,023 %, draslík 0,19 %, síra 0,023 %, laktóza 1,1 %. Nutriční doplňkové 
látky/kg: Vitamin A 15 000 m.j./kg, vitamin B1 4,9 mg, vitamin B2 3 mg, vitamin 
B6 15 mg, vitamin B12 150 ug, vitamin C 2300 mg, vitamin D3 2000 m.j./kg, 
vitamin E 75 m.j./kg, biotin 550 ug, vitamin K3 10 mg, D-pantothenát vápenatý 
75 mg, niacinamid 180 mg, železo 180 mg, jód 0,25 mg, mangan 100 mg, 
selen 0,25 mg, zinek 90,1 mg. 
Energetická hodnota: 5100 kcal/kg.
Návod k použití: do teplé vody (ne vroucí) přidejte sušené mléko. Míchejte 
dokud se úplně nerozpustí. Nechejte vychladnout na tělesnou teplotu. Hotové 
mléko Beaphar pro malá zvířata může být uchováno v chladničce po dobu 24 
hodin. Před podáváním je nutné ho zahřát na 35–38 ° C nebo tělesnou teplotu. 
Doporučené dávkování naleznete v příbalovém letáku. Beaphar Small Animal 
Milk se nesmí připravovat ze studené vody. Každý druh zvířete má svoji vlastní 
tabulku podrobně popisující stupeň ředění, hmotnost zvířete a krmnou dávku, 
počet krmení za 24 hodin, včetně krmení během dne a / nebo v noci.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12145 245-12145 200 g - / 3 18 měsíců 8711231121458
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Duo Malt Pasta pro fretky 100 g
Duo Malt pasta je doplňkové krmivo pro fretky s dvojím účinkem.
Žlutá pasta obsahuje vitaminy, minerály a taurin pro zdraví fretky.
Malt pasta usnadňuje průchod bezoárů zažívacím traktem.
Dávkování: 3 cm pasty denně spolu s krmivem nebo přímo z tuby. Zabezpečte 
přístup k čerstvé pitné vodě.

Složení: oleje a tuky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší produkty rostlinného 
původu (sladový extrakt 7,5 %), kvasnice (manan oligosacharidy (MOS) 9  
300 mg/kg), minerální látky, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 15 %, hrubá vláknina 0,074 %, hrubé oleje a 
tuky 52 %, hrubý popel 3,9 %, vlhkost 2,2 %, vápník 0,51 %, fosfor 0,42 %, sodík 
0,39 %, hořčík 0,043 %, draslík 0,61 %, síra 0,11 %.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: vitamin B1 390 mg, vitamin B2 
110 mg, kalcium-D-pantotenát 98 mg, niacin 1100 mg, biotin 400 μg, taurin 
4300 mg.

Funkční pamlsek s malt pastou pro fretky 35 g
Ferret Bits je doplňkové krmivo ve formě křupavých polštářků naplněných malt 
pastou.

Chutná a zdravá pochoutka pro fretky.
Pamlsky pomáhají přirozenému průchodu spolykaných chlupů zažívacím traktem.

Návod k použití: podávejte 3-6 ks denně.

Složení: obiloviny, vedlejší výrobky rostlinného původu (1,63 % sladový výtažek), 
mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky, maso a vedlejší výrobky živočišného původu, 
kvasnice (0,12 % MOS).
Analytické složky: hrubý protein 32,3 %, vlhkost 8,5%, hrubé oleje a tuky 8,2 %, 
hrubý popel 3,5 %, vláknina 2,7 %, vápník 0,09 %, fosfor 0,53 %, sodík 0,13 %, 
draslík 0,67 %, hořčík 0,13 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10262 245-111402 35 g 18 / 144 18 měsíců 8711231102624

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10280 245-153671 100 g 6 / 84 24 měsíců 8711231102808

Doplněk stravy pro mláďata Junior Cal 200 g
Beaphar Junior Cal je výživná doplňková krmná směs pro mláďata psů, koček 
a dalších osrstěných domácích mazlíčků.

Obsahuje komplex minerálů.
Pro silnou kostru a zuby.
Vhodný i pro březí a kojící samičky.

Návod k použití: přidávejte do denní krmné dávky zvířete. Pokud krmíte psa 
granulemi, navlhčete je před použitím doplňku Junior Cal vodou, konzervou, 
lososovým či rostlinným olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.
Dávkování: štěňata, mladí psi malých plemen, kočky, koťata a kožešinová zvířata 
– 1 čajová lžička Dodržujte doporučené dávkování.
Pro štěňata velkých plemen doporučujeme výrobek Beaphar Irish Cal.

Složení: minerální látky, kvasnice 
Analytické složky: hrubý protein 2,1 %, hrubá vláknina 0,12 %, hrubé oleje a tuky 
0,2 %, hrubý popel 73 %, vlhkost 14 %, vápník 24 %, fosfor 15 %, hořčík 0,8 %.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10321 244-103218 200 g - / 6 24 měsíců 8711231103218
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Doplněk stravy s mořskou řasou Beaphar Algolith 250 g
Doplněk stravy Beaphar Algolith je vyrobený speciální technologií z přírodních 
mořských řas. Zachovává si tak maximum využitelných látek a zvýšené hladiny 
stopových prvků absorbovatelných do organismu zvířat. Vhodný pro pro psy, 
kočky a jiné domácí mazlíčky. Obsahuje vysoké procento stopových prvků a 
vitamínů. Má přirozený vliv na všechny funkce organismu. Primárně však zlepšuje 
vzhled srsti a kondici kůže.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud krmíte granulemi, 
navlhčete je před použitím doplňku Algolith například vodou, konzervou či 
lososovým olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě. Dávkování: štěňatům, 
rostoucím psům, psům malých plemen do 10 kg – 1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 
8-10 týdnů. Dospělým psům středních plemen o hmotnosti 10-30kg – 2 čajové 
lžičky (4,8 g) po dobu 4-6 týdnů. Dospělým psům s hmotností nad 30 kg – 3 čajové 
lžičky po dobu 4-6 týdnů. Březím a kojícím fenám – 3 čajové lžičky po dobu 4-6 
týdnů. Kočkám a březím samicím – 1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 2-4 týdnů. 
Morčatům, králíkům, myším 1/2-1 čajová lžička (2,4 g) po dobu 2 týdnů. Ptákům 
na 100 g krmiva – 2x na špičku nože (0,2 g).
Složení: sušené mořské řasy. Analytické složky: hrubý protein 7,7 %, hrubá vláknina 
7,9 %, hrubé oleje a tuky 1,5 %, hrubý popel 22 %, vlhkost 12 %, draslík 1,7 %, 
sodík 2,0 %, vápník 1,6 %, hořčík 0,8 %, fosfor 0,1 %. Doplňkové látky/Nutriční 
doplňkové látky: Fe(E1) 1400 mg/kg, Cu(E4) 2,1 mg/kg, I(E2) 1045 mg/kg, 
Zn(E6) 10mg/kg, Mn(Е5) 21,5 mg/kg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12494 244-12494 250 g - / 6 48 měsíců 8711231124947

Doplněk stravy s vápníkem Vitamin Cal 250 g
Beaphar Vitamin Cal je doplňkové krmivo pro psy, kočky, hlodavce a okrasné 
ptactvo. Obsahuje vysoce kvalitní minerály, stopové prvky a vitamíny. 
Vyrovnává nedostatek živin v potravě, podporuje silné kosti a zuby, má příznivý 
vliv na všechny tělesné funkce, podporuje imunitu. Vhodný zejména pro psy a 
kočky krmené vařenou nebo syrovou stravou.
Návod k použití: přidávejte k denní krmné dávce. Pokud krmíte granulovanou 
stravou, navlhčete ji před přidáním přípravku vodou, konzervou, rostlinným či 
lososovým olejem. Zajistěte přístup k čerstvé pitné vodě.
Dávkování: psi malých plemen a kočky – 1 odměrná lžička (3 g), psi středních 
plemen – 2 odměrné lžičky (6 g), psi velkých plemen – 3 odměrné lžičky (9 g), 
hlodavci – 0,5 g na 1 kg hmotnosti, ptáci – na 100 g krmiva 2x na špičku nože.
Složení: minerální látky, mléko a mléčné výrobky, vedlejší produkty rostlinného 
původu, řasy. Analytické složky: hrubý protein 0,1 %, hrubá vláknina 0 %, hrubé 
oleje a tuky 0,1 %, hrubý popel 68,2 %, vlhkost 13,6 %, vápník 22 %, fosfor 12 %, 
sodík 1,4 %. Doplňkové látky/Nutriční doplňkové látky v 1 kg: vitamin A 6900 
m.j./kg, vitamin D3 13000 m.j./kg, vitamin E 120 mg, Vitamin B2 40 mg, kyselina 
pantotenová 70 mg, nikotinamid 180 mg, vitamin B12 100 μg, biotin 1000 μg, 
měď 95 mg, jód 4 mg, železo 790 mg, mangan 240 mg, zinek 400 mg.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12410 244-12410 250 g - / 6 24 měsíců 8711231124107
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Vitamínové kapky pro hlodavce Trink Fit 50 ml
Vitamínové kapky pro hlodavce plně nahrazují nedostatky vitamínu C a 
minerálů v běžné potravě. Výrobek obsahuje jód, mangan, zinek, magnesium, 
kobalt a vitamín C, které podporují celkové zdraví zvířete.

Složení: voda, minerály.
Analytické složky: hrubý popel 1,2%, vlhkost 96%, magnesium 0,5%.
Obsah: vitamínů a minerálů: jód, mangan, zinek, vitamin C, měď.
Doporučená denní dávka: každý den přidejte 15 kapek do 20ml pitné vody. 
Měňte pitnou vodu denně.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

10260 245-112210  50 ml 3 / 72 18 měsíců 8711231102600

Vitamínové kapky Bea Vit Totaal 50 ml
Vitaminové kapky Bea Vit Totaal jsou komplexní doplňkové krmivo pro psy, 
kočky, exotické ptactvo a hlodavce.

Obsahují vitamíny nezbytné pro zdraví.
Příznivě působí na zvířata ve zhoršené kondici, v období rekonvalescence, po 
odčervení a během línání.
Snižuje možnost výskytu ekzémů a kožních onemocnění.

Návod k použití: kapky denně přimíchejte do krmiva. 

Složení: cukry, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 1,1 %, hrubý popel 1 %, hrubé oleje a tuky 
0,0005 %, vlhkost 96 %, vápník 0,024 %, fosfor 0,31 %, sodík 0,0046 %, draslík 
0,027 %.
Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky v 1 l : vitamin B1 260 mg, vitamin B2 
730 mg, kyselina pantotenová 2500 mg, nikotinamid 5700 mg, vitamin B6 360 mg, 
vitamin B12 7100 μg, biotin 7200 μg.

Vitamínové kapky B-komplex 50 ml
Vitaminové kapky B-komplex jsou vhodné doplňkové krmivo pro všechna 
domácí zvířata – psy, kočky, okrasné ptactvo a hlodavce.
Vitamíny skupiny B podporují:
zdravou srst a peří, vyrovnaný nervový systém a metabolismus.

Složení: cukry, obiloviny.
Analytické složky: hrubý protein 1,1 %, hrubé oleje a tuky 0,0005 %, hrubý popel 
1,0 %, vlhkost 96 %, vápník 0,024 %, sodík 0,0046 %, fosfor 0,31 %, draslík 
0,027 %. Doplňkové látky/ Nutriční doplňkové látky: vitamin B1 208-312 mg, 
vitamin B2 304-456 mg, nikotinamid 4560-6840 mg, kyselina pantothenová 
(vitamin B5) 2080-3100 mg, vitamin B6 304-456 mg, vitamin B12 5440-8160 μg, 
biotin 5440-8160 μg.

Návod k použití: před použitím protřepejte. Přimíchejte denní dávku vitamínů 
do krmiva či pitné vody. 
Dávkování: psi malých plemen – 5-10 kapek, psi středních plemen – 10-25 kapek, 
psi velkých plemen – 25-50 kočky – 2-25 kapek, hlodavci – 1-17 kapek, králíci 
– 58 kapek, laboratorní zvířata a okrasné ptactvo – 1-18 kapek.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12523 244-116416 50 ml 3 / 72 24 měsíců 8711231125234

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12620 244-116553 50 ml 6 / 72 24 měsíců 8711231126200
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Šampon pro fretky 200 ml
Šampon pro fretky je jemný přípravek speciálně vyvinutý pro tyto domácí 
mazlíčky.

Pro čištění špinavé srsti a k odstranění přírodního pachu spojeného s fretkami.
Šampon nesmývá přírodní kožní tuk, který chrání kůži.
Pro krásnou a zářivou srst vašeho mazlíčka.
Vhodný k častému použití zejména v letních měsících.

Návod k použití: namočte srst zvířete teplou vodou a vmasírujte šampon, až se 
vytvoří pěna. Důkladně opláchněte teplou vodou a srst řádně vysušte. Zabraňte 
kontaktu s očima a ušima zvířete. V případě potřeby postup zopakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12824 245-12824 200 ml 6 / 36 36 měsíců 8711231128242

Šampon pro hlodavce 200 ml
Šampon Beaphar je jemný přípravek speciálně vyvinutý pro králíky, morčata, 
křečky a potkany.

Pro čistou, krásnou a lesklou srst vašeho mazlíčka.
Šampon je hypoalergenní a má neutrální pH.
Při pravidelném použití v letních měsících pomáhá bránit proti náletům much.

Návod k použití: namočte srst zvířete teplou vodou a vmasírujte šampon, až se 
vytvoří pěna. Důkladně opláchněte teplou vodou a srst řádně vysušte. Zabraňte 
kontaktu s očima a ušima zvířete. V případě potřeby postup zopakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12825 245-12825 200 ml 6 / 36 60 měsíců 8711231128259

Koupací písek Care+ pro malé hlodavce 1,3 kg
Koupací písek Care+ udržuje srst vašich mazlíčků (činčila, pískomil, osmák degu, 
křeček) v perfektním stavu. 
Písek absorbuje nadbytečné tuky a vlhkost. Díky hrubé struktuře snadno 
propadává skrz srst a tím vytváří méně prachu než běžné koupací písky.

Návod k použití: každý den vložte do klece misku s koupacím pískem (2-3cm 
na dně). 
Velikost misky musí být větší než hlodavec, aby se v ní mohl snadno pohybovat.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

16356 245-19390 1,3 kg - / 9 - 8710729093901
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Oční gel 5 ml
Nečistoty ze vzduchu, pyl a jiné můžou dráždit oči a vytvářet bolestivý zánět. 
Seno, sláma a piliny v kleci pro malá zvířata, mohou být zaprášené nebo 
obsahovat nečistoty a to také může dráždit oči a způsobovat otoky.

Gel působí jako další mazivo pro rohovku. Zklidňuje vysušení a pomáhá oko 
přirozeně vypláchnout.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15348 244-15348 5 ml 3 / 60 24 měsíců 8711231153480
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Odstraňovač zápachu Odour Killer pro podestýlku hlodavců 600 g
Odour Killer je odstraňovač zápachu hlodavců vytvořený na základě 
nejnovějších technologií s využitím zapouzdření pachu a účinku užitečných 
mikrobů.

Jakmile granule nasají moč, zaktivizují se a blokují enzym, který způsobuje ostrý 
zápach. 
Pomocí mikrobů je moč rozložena na neškodné vedlejší produkty, které 
nezapáchají.
Výrobek zápach nemaskuje, ale odstraňuje příčinu jeho vzniku.
Produkt je zcela neškodný a lze jej použít pro všechny druhy hlodavců a králíků.

Návod k použití: nasypte granule Odour Killer na spodní část klece nebo na 
podlahu kotce, obzvláště na místa, která zvířata používají k vyprazdňování. 
Proces opakujte po každém čištění klece/kotce.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

15250 245-152506 600 g - / 6 36 měsíců 8711231152506

Odstraňovač skvrn ve spreji Stain Remover 500 ml
Odstraňovač skvrn Stain Remover účinně a rychle odstraňuje nečistoty 
způsobené domácími mazlíčky jako jsou skvrny od moči, výkalů a zvratků.

Zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou antibakteriální ochranu před škodlivými patogeny. 
Odstraňuje 99,9 % bakterií. Odstraňuje také skvrny od červeného vína, kávy, 
mléka, hlíny, trávy atd. Vhodný pro použití na koberce, čalounění a interiéry aut.

Návod k použití: odstraňte co nejvíce tuhých zbytků znečištění. Otočte hubici 
do funkční polohy, aplikujte na znečištěné místo a jemně vmasírujte. Nechte 
působit 5 minut. Přebytečnou tekutinu odstraňte z tkaniny nebo koberce pomocí 
čistého hadříku, po uschnutí jej vyluxujte.
Pro dosažení optimálních výsledků aplikute na čerstvé skvrny. Tuhé nebo staré 
skvrny mohou vyžadovat více jak jedno ošetření. Nechte povrch uschnout před 
tím, než dovolíte zvířatům přístup na ošetřené místo.

Složení: didecyldimonium chlorid (CAS No.: 7173-51-5) 5,6 g/l, benzalkonium 
chlorid (CAS No.: 68424-85-1) 1,4 g/l.
Před použitím si pečlivě přečtete etiketu, informace o produktu a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13628 244-13628 500 ml - / 6 24 měsíců 8711231136285

Odstraňovač zápachu ve spreji Odour Eliminator 500 ml
Odstraňovač zápachu Odour Eliminator je produkt určený pro osvěžení a 
dezinfekci prostředí s domácími mazlíčky. Odstraňuje 99,9 % bakterií, které se 
živí organickými zbytky, a tím jsou zodpovědné za zápach míst znečištěných 
močí, výkaly a zvratky.

Odstraňuje odolné zápachy i škodlivé patogeny. Zajistí dlouhotrvající svěžest a 
antibakteriální ochranu. Vhodný k ošetření tkanin, pelíšků, škrabadel pro kočky, 
koberců, kočičí záchodů, kabin aut atd.

Návod k použití: odstraňte co nejvíce tuhých zbytků znečištění. Otočte hubici do 
funkční polohy, aplikujte na znečištěné místo a jemně vmasírujte. Nechte působit 
5 minut. Přebytečnou tekutinu odstraňte z tkaniny nebo koberce pomocí čistého 
hadříku. Po uschnutí jej vyluxujte. Pro dosažení optimálních výsledků ošetřujte 
čerstvé skvrny. Tuhé nebo staré skvrny mohou vyžadovat více jak jedno ošetření. 
Nechte povrch uschnout před tím, než dovolíte zvířatům přístup na ošetřené místo.

Složení: didecyldimonium chlorid (CAS No.: 7173-51-5): 5,6 g/l, benzalkonium 
chlorid (CAS No.: 68424-85-1): 1,4 g/l.
Před použitím si pečlivě přečtete etiketu, informace o produktu a pokyny pro 
bezpečné zacházení.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

13624 244-13624 500 ml 6 / 36 24 měsíců 8711231136247



119

H
ygiena

Odstraňovač zápachu
Odour Remover odstraňuje zápach způsobený domácími mazlíčky. Rozkládá 
zápach organického původu a zanechává na povrchu vrstvu probiotik, která 
působí i po čištění. Ošetřené povrchy zůstávají svěží a hygienicky čisté, čímž 
podporují bezpečný a zdravý mikrobiom okolního prostředí. 

Složení: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově 
aktivní látky, 1,2-benzisothiazolin-3-on, enzymy, parfém, bakterie (probiotika), 
rostlinné výtažky (Yucca schidigera). 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. Pro dosažení nejlepších 
výsledků ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství 
přípravku na potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. 
Poté jemně vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18488 244-18488 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184880

Odstraňovač skvrn
Stain Remover je účinný při odstraňování skvrn a zápachu způsobených močí, 
výkaly, krví, zvratky a dalších běžných nečistot v domácnosti, zejména od jídla  
a pití. Přípravek je velice účinný v boji proti skvrnám a zápachu od domácích 
mazlíčků. Rozkládá nečistoty organického původu a zanechává na čištěném 
povrchu vrstvu probiotik, které působí i po čištění. Ošetřené povrchy zůstávají 
svěží a hygienicky čisté, čímž podporují bezpečný a zdravý mikrobiom okolního 
prostředí. 

Složení: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově 
aktivní látky, 1,2-benzisothiazolin-3-on, enzymy, parfém, bakterie (probiotika), 
rostlinné výtažky (Yucca schidigera). 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. Pro dosažení nejlepších 
výsledků ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství 
přípravku na potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. 
Poté jemně vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18493 244-18493 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184934

Univerzální čistič
Multi Cleaner je vhodný pro použití na různé povrchy jako jsou pelíšky, zvířecí 
toalety, ptačí klece, hračky, podlahové krytiny, čalounění a další. Přípravek čistí 
prostřednictvím probiotik na mikroskopické úrovni a podporuje bezpečný a zdravý 
mikrobiom okolního prostředí. Rychle rozkládá nečistoty organického původu a 
zanechává na čištěném povrchu vrstvu probiotik, která působí i po ošetření, a 
zanechá váš domov hygienicky čistý. Beaphar Multi Cleaner lze bezpečně použít 
na většinu textilních povrchů, ale doporučujeme jej nejprve vyzkoušet na 
nenápadném místě. 

Návod k použití: aplikujte ze vzdálenosti 15-30 cm. 1. Čištění: nastříkejte 
přípravek na znečištěný povrch a nechte působit několik minut. Otřete čistým 
vlhkým hadříkem. Pokud jste přípravek použili na misky na žrádlo nebo lahve na 
vodu, opláchněte je před dalším použitím čistou vodou. 2. Odstranění alergenů: 
nastříkejte přípravek na předmět a nechejte zaschnout. Neoplachujte. Opakujte 
jednou týdně. 3. Odstranění skvrn a pachů: pro dosažení nejlepších výsledků 
ošetřete znečištěnou oblast co nejdříve. Nastříkejte větší množství přípravku na 
potřísněné místo a na několik minut jej zakryjte vlhkým hadříkem. Poté jemně 
vyčistěte. U odolných nebo starých skvrn postup několikrát opakujte.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

18489 244-18489 500 ml 6 / 624 36 měsíců 8711231184897
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IMMO Shield Spray 250 ml
IMMO Shield Spray je účinné antiparazitikum pro psy, kočky a hlodavce.
Obsahuje silikonový olej (dimetikon), který fyzikálně imobilizuje, a tím hubí blechy, 
klíšťata a ostatní hmyz jako jsou komáři, roztoči, vši a všenky.

Účinkuje až 4 týdny.
Působí na všechna vývojová stádia blech.
Vhodný pro psy, kočky, hlodavce i jejich pelíšky.
Neobsahuje chemické insekticidy a je netoxický.
Složení: dimetikon 0,38 g/l, aloe vera 5 g/l, parfém 10 g/l.

Návod k použití: na zvíře – sprejujte proti růstu srsti ze vzdálenosti 10 cm, čímž 
srst lehce namočíte. Po uschnutí srst pročešte. V případě nutnosti po 4 týdnech 
opakujte. Aplikaci sprejem IMMO Shield opakujte i po mytí zvířete.
Nepoužívejte na březí a kojící feny.
Na okolí – aplikujte sprej ze vzdálenosti 30 cm, až navlhčíte povrch. 
Doporučujeme ošetřit i pelech zvířete.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

11112 244-11112 250 ml 6 4 měsíců 8711231111121

Transportní box
Velmi atraktivní, snadno použitelný přepravní box určený pro transport ptáků a 
hlodavců. Speciální otvory pro průchod vzduchu. Dostupný ve dvou rozměrech: 
13x7,5x7,5cm a 25x16x16cm.

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

14103 245-14103 Medium - / 200 - 8711231141036

14022 245-140220 Small 25 / 100 - 8711231140220
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Transportní boxy
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Vitamínové kapky pro želvy a plazy 20 ml
Vitamínové kapky pro želvy a terarijní zvířata. Doplňkové krmivo pro vodní i 
suchozemské želvy, terarijní zvířata a akvarijní rybičky. Zlepšuje celkovou kondici 
uvedených zvířat, účinně podporuje jejich zdraví a působí jako prevence proti 
měknutí krunýře u želv a proti vypouklým očím u plazů a rybiček. 

Návod k použití: suchozemským želvám podávejte 2 kapky, vodním želvám, 
rybám a terarijním zvířatům 1 kapku jednou denně s krmivem nebo rozpustit ve 
vodě.

Složení: cukry, obiloviny, oleje a tuky.
Analytické složky: hrubý protein 0,46%, hrubé oleje a tuky 3,4%, hrubý popel 
0,55%, vlhkost 86%, vápník 0,0064%, fosfor 0,16%, sodík 0,0021%.
Doplňkové látky / Nutriční doplňkové látky/kg: vit. A 420.000 IU, vit. B1 200 mg, 
vit.B2 270 mg, niacin 2.600 mg, kalcium-D-pantotenát 680 mg, vit. B6 230 mg, 
vit B12 1.100 µg, vit. C 5.200 mg, vit. D3 792 IU, vit. E 1.300 mg, biotin 10.000 µg, 
vit. K3 32 mg, cholin 52.000 mg

Kód Kód Plaček Obsah Box/Karton Trvanlivost EAN Kód

12555 241-125555 20 ml 6 / 72 24 měsíců 8711231125555
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