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A természet segítsége
négylábú barátaink részére
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Phyto’diet
termékek

A Phyto’diet termékcsaládot olyan gazdák figyelmébe ajánljuk, akik
szeretnék természetes hatóanyagok segítségével megőrizni kutyájuk,
macskájuk egészségét, illetve a gyógynövények erejével segíteni kedvencük
esetleges lábadozását. A Phyto’diet kiegészítő állateledelek a legjobb
minőségű vitaminokon és ásványi anyagokon kívül olyan gyógynövény
hatóanyag kombinációt tartalmaznak, amelyek célzottan házi kedvencek
részére fejlesztettek ki a francia Dietalim cég szakemberei.
A termékek célja, hogy négylábú barátaink természetes vitalitásukat
megőrizve, önmagukkal és környezetükkel harmóniában éljenek hosszú
és egészséges életet.

Diet’stress
Összetétel: Aromás és étvágynövelő gyógynövénykivonatok:
kamilla, tavirózsa, golgotavirág,
valamint vitaminok
garantált beltartalom / liter
Magnézium szulfát 1200 mg
E vitamin
60 mg
B2 vitamin
1,5 mg
PP vitamin
500 mg
Kolin
500 mg
C vitamin
3000 mg
D3 vitamin
200 mg
B5 vitamin
120 mg
K3 vitamin
50 mg
A vitamin
300000 NE
B1 vitamin
80 mg
B6 vitamin
50 mg
Betain
150 mg

Diet’tonic
Összetétel: Aromás és étvágynövelő gyógynövénykivonatok: zsurló,
ribizli, ördögcsáklya, csalán,
lenolaj, valamint vitaminok
garantált beltartalom / liter
Lenolaj
5%
E vitamin
60 mg
B2 vitamin
1,5 mg
PP vitamin
500 mg
Kalcium klorid
300 mg
Kolin
500 mg
D3 vitamin
200 mg
B5 vitamin
120 mg
K3 vitamin
50 mg
A vitamin
300000 NE
B1 vitamin
80 mg
B6 vitamin
50 mg
Betain
150 mg

a stresszoldó

Gyógynövény tartalmú kiegészítő
állateledel kutyák és macskák részére
Kedvence aggódik, ideges, stresszes, bizonyos
helyzetekben nehezen kezelhető? Állatorvoshoz,
vagy hosszabb útra szeretné vinni?
Diet’Stress megoldást kínál a problémára!
A stresszoldót használva kutyája, macskája
izgatottsága csökken a természetes, növényi
hatóanyagoknak köszönhetően.
Alkalmazás: Stressz esetén (utazás, kiállítás, költözködés. stb.).
Az esemény előtti három napban, naponta egyszer.
10 kg élősúly alatt: 1 kupak (7 ml), 10 - 30 kg élősúly között: 2 kupak,
30 kg élősúly felett: 3 kupak. Az esemény előtti 3 napban, naponta egyszer.
Kiszerelés: 200 ml-es műanyag flakonban. Szavatossági idő: 1 év

Az öregedésgátló

Gyógynövény tartalmú kiegészítő
állateledel kutyák és macskák részére
Idős kutyája, macskája elvesztette életkedvét,
jobban szeret a helyén feküdni, mint Önnel
sétálni? Láthatóan fájdalmat okoz neki a
reggeli felkelés? A termék növényi hatóanyagai
kitisztítják az izületeket a lerakódott
salakanyagoktól, csökkentik a gyulladást,
és ezzel együtt a fájdalmakat is. Ne hagyja,
hogy kedvence idő előtt megöregedjen, segítsen
neki életkedve megtartásában!
Alkalmazás: Havonta egyszer, 5 napon keresztül.
10 kg élősúly alatt: 1 kupak (7 ml), 10 - 30 kg élősúly között: 2 kupak,
30 kg élősúly felett: 3 kupak. Kiszerelés: 200 ml-es műanyag flakonban.
Szavatossági idő: 1 év.

Phytotop’star

a stresszoldó

Összetétel: Aromás és étvágynövelő gyógynövénykivonatok: komló,
kerti borágó, lenolaj, búzacsíra
olaj valamint vitaminok
garantált beltartalom / liter
Lenolaj
10%
A vitamin
600000NE
B1 vitamin
120 mg
B6 vitamin
100 mg
Kolin
1000 mg
Búzacsíra olaj
5%
E vitamin
120 mg
B2 vitamin
3 mg
PP vitamin
1000 mg
Betain
300 mg
C vitamin
3000 mg
D3 vitamin
400 mg
B5 vitamin
240 mg
K3 vitamin
100 mg
Gyógynövénykivonatok

A szőrregeneráló

Gyógynövény tartalmú kiegészítő
állateledel kutyák és macskák részére
Phytotop’Star egész évben selymes,
fényes szőrt biztosít kedvencei számára.
Használatával a vedlési periódusokon kívüli
szőrvesztés minimális szintre szorítható.
Eredmény: egészséges bőr, selymesen fénylő
szőr, amely Önt és ismerőseit egyaránt
csodálattal tölti el.
Kiállítási állatok számára nélkülözhetetlen!
Alkalmazás: Havonta 10 napon keresztül, naponta egyszer.
10 kg élősúly alatt: 1 kupak (7 ml), 10 - 30 kg élősúly között:
2 kupak, 30 kg élősúly felett: 3 kupak. Kiszerelés: 200 ml-es műanyag
flakonban. Szavatossági idő: 1 év.

Phyto’tox

a vesetisztító

Gyógynövény tartalmú kiegészítő
állateledel kutyák és macskák részére

Összetétel: Aromás és étvágynövelő
gyógynövénykivonatok (vesetea,
réti legyezőfű, hanga, gyermekláncfű, valamint vitaminok)
garantált beltartalom / liter
A vitamin
150000 NE
B1 vitamin
40 mg
PP vitamin
250 mg
Betain
300 mg
E vitamin
3000 mg
B5 vitamin
60 mg
K3 vitamin
25 mg
Kalcium-klorid
1200 mg
D3 vitamin
100 mg
A vitamin
100 mg
B6 vitamin
25 mg
Kolin
250 mg
Gyógynövénykivonatok

A vese létfontosságú szerv. Kiszűri a vérből,
majd a vizelettel eltávolítja az anyagcserefolyamatok révén keletkezett méreganyagokat.
A veseproblémák sajnos már az öregkor
előtt megjelenhetnek, akár sérülékeny egyed,
érzékeny fajták, kedvezőtlen takarmányozás
vagy akár szerencsésen átvészelt Babéziózis
fertőzés következményeképpen. Phyto’Tox
fokozza a méreganyagok eltávolítását,
tehermentesíti a vesét, alkalmazásával csökken
a vesekő kialakulásának valószínűsége.
Alkalmazás: Probléma esetén 4 napon keresztül naponta kétszer, utána
havonta egyszer. 10 kg élősúly alatt: 1 kupak (7 ml),
10 - 30 kg élősúly között: 2 kupak, 30 kg élősúly felett: 3 kupak.
Kiszerelés: 200 ml-es műanyag flakonban. Szavatossági idő: 1 év

Phyto’digest
Összetétel: Aromás és étvágynövelő
gyógynövénykivonatok: articsóka,
kurkuma, füstike,sóskaborbolya,
boldó fa valamint vitaminok
garantált beltartalom / liter
Szorbitol
7%
D3 vitamin
200 mg
B5 vitamin
120 mg
K3 vitamin
50 mg
A vitamin
300000 NE
B1 vitamin
80 mg
B6 vitamin
50 mg
Kolin
22500 mg
E vitamin
60 mg
B2 vitamin
1,5 mg
PP vitamin
500 mg
Metionin
1800 mg
Gyógynövénykivonatok

Vermi’diet
Összetétel: Aromás és étvágynövelő gyógynövénykivonatok
(fokhagyma, imola, libatop, fehér
üröm, valamint vitaminok)
garantált beltartalom / liter
Cinkszulfát
400 mg
D3 vitamin
300 mg
B5 vitamin
180 mg
K3 vitamin
75 mg
A vitamin
450000 NE
B1 vitamin
120 mg
B6 vitamin
75 mg
E vitamin
90 mg
B2 vitamin
2,5 mg
PP vitamin
750 mg
Betain
225 mg
Kolin
750 mg
Gyógynövénykivonatok

A májtisztító

Gyógynövény tartalmú kiegészítő
állateledel kutyák és macskák részére
Étkezések után kedvence szomorú, levert,
aluszékony? Túl sokat hízik, netán emésztési
problémák gyötrik?
Phyto’Digest segíthet a problémán!
Hatására négylábú barátja visszanyeri
vitalitását, kirobbanó formáját! Javasolt a termék
havonkénti kúraszerű használata, hogy az
anyagcsere megélénküljön, a bőr alatti zsírdepók
eltűnjenek, állatunk visszanyerje fittségét.
Alkalmazás: Havonta egyszer, 5 napon keresztül.
10 kg élősúly alatt: 1 kupak (7 ml). 10 - 30 kg élősúly között: 2 kupak,
30 kg élősúly felett: 3 kupak. Kiszerelés: 200 ml-es műanyag flakonban.
Szavatossági idő: 1 év

A féreghajtó

Gyógynövény tartalmú kiegészítő
állateledel kutyák és macskák részére
Vermi’Diet gyógynövény tartalmú féreghajtó,
amely a kémiai szerekkel ellentétben úgy
távolítja el kedvenceink belső élősködőit,
hogy közben az emésztőkészülék természetes
mikroflóráját megőrzi.
Alkalmazás: Fertőződöttség esetén 5 napon keresztül naponta egyszer,
Megelőzésképpen 3 hónapon át, havi 5 napon keresztül naponta egyszer.
10 kg élősúly alatt: 1 kupak (7 ml), 10 - 30 kg élősúly között: 2 kupak,
30 kg élősúly felett: 3 kupak. Kiszerelés: 60 ml-es műanyag flakonban.
Szavatossági idő: 1 év.

Phyto’puce

A bolhairtó

Gyógynövény tartalmú készítmény
kutyák és macskák részére
Phyto’Puce kizárólag növényi olajokat
tartalmazó oldat, amely kiválóan alkalmas
bolhák, kullancsok és egyéb külső élősködők
távoltartására. Mivel csak természetes
anyagokat tartalmaz, alkalmazása emberre,
állatra, valamint a környezetre semmilyen
veszélyt nem jelent. Kijuttatása után
négylábú barátaink azonnal simogathatóak!
Alkalmazásakor a bolhairtó folyadékot
a szőrt széthúzva közvetlenül a bőrre
permetezzük. Ha komoly bolhafertőzést kell
megszüntetnünk, úgy érdemes 2-3 naponta
a legfertőzöttebb területre (faroktő, hátvonal,
has alja) kipermetezni a szert, majd a bolhák
eltűnésével elegendő a kezelést hetente
megismételni.
Alkalmazás: Néhány csepp a bőrre a nyak-, illetve macskánál a fül környékére,
valamint a hát vonalára és az alhasra. Megelőzésképpen hetente egyszer.
Kiszerelés: 200 ml-es műanyag flakonban. Szavatossági idő: 1 év

Összetétel: Mentaolaj, citromfű
olaj, eukaliptusz, fahéj egyéb
növényi olajok.
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