SUPLEMENTY DIETY DLA PSÓW I KOTÓW
Zalecane ceny sprzedaży detaliczne (z VAT )**
Lp

1.

2.

NAZWA PRODUKTU

OPIS

Zawartość (ok.)

Cena z VAT

XtraCare Puppy Boost

Stymulator wzrostu szczeniąt - wzmacnia kościec, chrząstkę i

94 tabl. /15g

9,00 pln

stymulator wzrostu - tabletki

odporność, zwiększa metabolizm i żywotność.

625 tabl. /100g

37,50 pln

XtraCare Dog

Multiwitaminowy suplement diety z dodatkiem wapnia dla

20 tabl. /20g

8,00 pln

120 tabl. /120g

31,00 pln

400g

37,00 pln

calcium i witaminy – tabletki
XtraCare Puppy/ Dog

3.

Natural Herb Snacks
naturalne przekąski ziołowe

4.

6.

zapewnia higienę uzębienia.

8,00 pln

witaminy dla psów – tabletki

Uzupełnia niedobory witamin i soli mineralnych.

120 tabl. /120g

31,00 pln

Suplement diety dla psów – cynk + witaminy C i E.

20 tabl. /20g

10,00 pln

120 tabl. /120g

40,00 pln

20 tabl. /20g

11,50 pln

120 tabl. /120g

45,00 pln

20 tabl. /20g

11,50 pln

120 tabl. /120g

45,00 pln

20 tabl. /20g

10,00 pln

120 tabl. /120g

40,00 pln

20 tabl. /20g

24,00

120 tabl. /120g

95,00

775g /25 szt

99,00 pln

24 tabl. /20g

8,00 pln

cynk i witaminy C+E tabletki

Uzupełnia niedobory cynku powstające u zwierząt żywionych
produktami z nadmiarem wapnia lub zbóż.

XtraCare Dog

Wyszczuplający suplement diety dla psów – tabletki.

Skinny/ Slim

Powoduje spadek wagi psa w zdrowy i naturalny sposób zawiera L-karnitynę, zielę kozieradki i Chitosan.

XtraCare Dog

Odpornościowy suplement diety dla psów – tabletki.

Immune (Support)

Wzmacnia system odpornościowy organizmu, zawiera
naturalne immunoglobuliny (min. 10%).

XtraCare Dog

Uspakajający suplement diety dla psów w tabletkach.

Anti-Stress/ Stress Free

Łagodzi reakcje na stres, odpręża i uspokaja podczas podróży,

tabletki uspakajające
9.

szczeniąt i dorosłych psów.
Reguluje przemianę materii, optymalizuje metabolizm i

24 tabl. /20g

tabletki uodparniające
8.

Zestaw 22 ziół w postaci przekąsek z dodatkiem flaczków dla

Multiwitaminowy suplement diety dla psów – tabletki.

tabletki wyszczuplające

7.

Uzupełnia niedobory witamin, wzmacnia zęby i kościec.

XtraCare Dog

XtraCare Dog
5.

szczeniąt i dorosłych psów – tabletki.

XtraCare Dog
glukozamina i chondroityna

wizyt u lekarza itp.
Naturalne uzupełnienie diety psów w glukozaminę i
chondroitynę – tabletki.
Wspomaga prawidłową pracę i regeneruje chrząstkę stawów,

tabletki
10.

XtraCare Dog
POWER (energy) Snacks
batony energetyzujące

11.

XtraCare Dog/ Cat
biotyna i witaminy
tabletki

12.

XtraCare Dog/ Cat

zapobiega powikłaniom, łagodzi bóle artretyczne.
Naturalny suplement diety dla bardzo aktywnych i pracujących
psów w formie tabliczek – w celu szybkiego uzupełnienia
wydatkowanej energii i wzmocnienia organizmu. Zawiera olej
palmowy, L-karnitynę i lecytynę.
Multiwitaminowy suplement diety z biotyną dla psów i kotów –
tabletki.
Codzienne podawanie zapewnia zdrową skórę, połyskliwą

120/142 tabl.

sierść, prawidłową pigmentację i silne pazury.

/120g

Multiwitaminowy suplement diety z drożdżami browarnianymi

24 tabl. /20g

i czosnkiem dla psów i kotów – tabletki.

Brewers Yeast & Garlic

14.

Oczyszcza jelita i krew, pomaga zachować zdrową skórę i

120/142 tabl.

drożdże i czosnek - tabletki

okrywę włosową.

/120g

XtraCare Dog/ Cat

Multiwitaminowy suplement diety z chlorofilem dla szczeniąt,

Chlorophyll
tabletki odświeżające oddech
15.

XtraCare Dog/ Cat
pasta witaminowa

31,00 pln
8,00 pln
31,00 pln

24 tabl. /20g

8,00 pln

120 tabl. /120g

31,00 pln

50 porcji /100g

32,00 pln

psów dorosłych i kotów – tabletki.
Redukuje nieświeży oddech i niemiły zapach ciała, również
podczas rui i w okresie krycia.
Pasta multiwitaminowa dla psów i kotów.
Wysokokaloryczny suplement diety uzupełniający niedobory
witaminowe i pobudzający apetyt. Zawiera syrop słodowy.

16.

XtraCare Dog/ Cat

Pasta multiwitaminowa z biotyną dla psów i kotów.

Biotin & Vitamins

Codzienne podawanie zapewnia zdrową skórę, połyskliwą

pasta witaminowa z biotyną
17.

XtraCare Dog/ Cat

Pasta czosnkowa dla psów i kotów.

Garlic

Suplement diety pobudzający układ sercowo-naczyniowy

pasta stymulująca z czosnkiem

18.

19.

Pasta uodparniająca dla psów i kotów.

Immune (Support)

Wzmacnia system odpornościowy organizmu, pobudza apetyt i

XtraCare Dog/ Cat
Struvite – XY pasta

20

21.

dla psów i kotów.

redukujące nawroty struwitowej kamicy nerkowej.

stymulator wzrostu - tabletki

chrząstkę i odporność, zwiększa metabolizm i żywotność.

625 tabl. /100g

37,50 pln

XtraCare Cat

Multiwitaminowy suplement diety z kocimiętką

31 tabl. /20g

8,00 pln

120 tabl. /120g

31,00 pln

31 tabl. /20g

8,00 pln

120 tabl. /120g

31,00 pln

120 tabl. /120g

31,00 pln

31 tabl. /20g

8,00 pln

zapewniające jego zdrowy i aktywny tryb życia.

120 tabl. /120g

31,00 pln

XtraCare Cat

Multiwitaminowy preparat z tauryną dla kotów - tabletki.

31 tabl. /20g

8,00 pln

tauryna i witaminy

Naturalne uzupełnienie codziennej diety kota w taurynę i

120 tabl. /120g

31,00 pln

50 porcji /100g

32,00 pln

50 porcji /100g

32,00 pln

50 porcji /100g

32,00 pln

dla kotów - tabletki.

Multiwitaminowy suplement diety z serem dla kotów - tabletki.

Cheese

Pobudza apetyt i trawienie, uzupełnia niedobory witamin i soli

XtraCare Cat

XtraCare Cat
witaminy dla kotów - tabletki

tabletki
XtraCare Cat
Malt
słodowa pasta odkłaczająca
XtraCare Cat
pasta witaminowa z tauryną
28.

apetyt i trawienie, zapewnia zdrową skórę i futro.

XtraCare Cat

łosoś z witaminami - tabletki

27.

41,00 pln

9,00 pln

Salmon

26.

50 porcji /100g

94 tabl. /15g

tabletki drożdżowe z serem

25.

32,00 pln

Regulator kwasowości moczu w postaci pasty

Skłania koty do zabawy, tonuje ich nieufność i agresję. Pobudza

24.

50 porcji /100g

Stymulator wzrostu kociąt w tabletkach - wzmacnia kościec,

kocimiętka + witaminy - tabletki

23.

32,00 pln

XtraCare Kitten Boost

Catnip

22.

50 porcji /100g

trawienie. Zawiera immunoglobuliny i kwasy Omega 3.

Naturalne uzupełnienie codziennej diety zapobiegające i

regulator kwasowości moczu

32,00 pln

(redukuje poziom tłuszczu we krwi), apetyt i trawienie.

XtraCare Dog/ Cat

pasta uodparniająca

50 porcji /100g

sierść, prawidłową pigmentację i silne pazury.

mineralnych, zapewnia zdrową skórę i lśniące futro.
Multiwitaminowy suplement diety z dodatkiem łososia dla
kotów - tabletki.
Pobudza apetyt i trawienie, uzupełnia niedobory witamin, soli
mineralnych i kwasów tłuszczowych Omega 3.
Multiwitaminowy suplement diety dla kotów - tabletki.
Uzupełnienie codziennej diety kota w witaminy i sole mineralne

witaminy, wzmacniające układ nerwowy, serce i wzrok.
Słodowa pasta odkłaczająca dla kotów.
Suplement codziennej diety zalecany szczególnie kotom
przebywającym stale w domu. Zapobiega tworzeniu się kul
włosowych, reguluje trawienie i metabolizm.
Multiwitaminowa pasta z tauryną dla kotów.
Naturalne uzupełnienie codziennej diety kota w taurynę i
witaminy, wzmacniające układ nerwowy, serce i wzrok.

XtraCare Cat

Pasta pobudzająca apetyt, przywracająca łaknienie i

Fish

wspomagająca procesy trawienne. Naturalne uzupełnienie

pasta pobudzająca łaknienie

codziennej diety kota w mięso i olej z łososia.

** ceny obowiązują od 01.02.2014 i zawierają podatek VAT w wys. 8 %.

www.nutram.pl

www.xtracare.pl

