
WSPARCIE STAWÓW PIELĘGNACJA SIERŚCI CZYSTE USZYPRZECIW KŁACZKOM
W BRZUSZKU

WIĘZI WARTE

pielęgnowania
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Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom od lat bazuje na tej relacji, 
wspomagając dogoterapią edukację dzieci, rehabilitację i terapię 
osób z niepełnosprawnością, osób starszych, osób z chorobami 
psychicznymi.

Psi terapeuci odwiedzają miejsca i osoby, które potrzebują 
ich bliskości. Wspierają małych pacjentów z Centrum Zdrowia 
Dziecka, Kliniki Budzik oraz innych szpitali i placówek. A co w tym 
wszystkim jest najpiękniejsze? Stowarzyszenie pomaga dzieciom 
i dorosłym w szpitalach nieodpłatnie. Potrzebne są pieniądze na 
dojazdy, przygotowanie terapeuty i zwierzęcia.

Dlatego Vetoquinol, znając wartość więzi między ludźmi 
a czworonogami, angażuje się w pozyskanie funduszy na tę 
bezcenną inicjatywę!

WIĘZI WARTE

PROFESJONALNI

KUPUJĄC, POMAGASZ

pielęgnowania
Wiesz, jak ważne są więzi z Twoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Dlatego pielęgnujecie je 
każdego dnia! Niezależnie od tego, czy spędzacie czas na spacerze, czy leniuchując w domu – 
bycie blisko siebie jest największym szczęściem i najlepszą formą codziennej terapii. A skoro 
o terapii mowa...

czworonożni
terapeuci

Regulamin akcji 
kupując pomagasz 

na wwww.vetoquinol.pl

Bliskość zwierzaków potrafi zdziałać cuda! Wszechstronne działanie czworonogów na 
ludzi wykorzystywane jest w dogoterapii i felinoterapii, bazującej na więzi tworzącej się 
między pacjentem a zwierzęciem.
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na powrót do zdrowia, lepszą i bardziej skuteczną rehabilitację, terapię i edukację!

Od teraz do zakupu Caniviton, Otifree, Kerabol Biotin i Bezo-pet 
odprowadzamy 1% na rzecz Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. 
Wybierając nasze produkty, pielęgnujesz więc nie tylko zdrowie 
swojego pupila, ale też pielęgnujesz dobro, wspomagając zdrowie 
fizyczne i psychiczne podopiecznych Stowarzyszenia.

Razem wpływmamy

Naszą kampanię wspiera Agnieszka Cegielska – pogodna osobowość telewizyjna, znana 
z uwielbienia życia w zgodzie z naturą, troski o zdrowie całej swojej rodziny, także jej 
czworonożnych członków. 

Podczas gdy my jesteśmy profesjonalistami 
w pielęgnowaniu więzi i szczęścia naszych pupili, 
Vetoquinol profesjonalnie pielęgnuje ich zdrowie,  

by to szczęście trwało jak najdłużej, 
i wspiera profesjonalistów tam,  
gdzie są najbardziej potrzebni!
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Zwana inaczej osteoartrozą jest chorobą przewlekłą, polegającą na postępującym, nieodwra-
calnym uszkodzeniu wszystkich struktur stawu, a zwłaszcza chrząstek stawowych. Zmiany 
mogą dotyczyć jednego lub wielu stawów. Zmiany najczęściej związane są z procesami sta-
rzenia i zużycia stawów podczas codziennego ruchu lub nadwagi wywołującej mechaniczne 
obciążenie stawów. Czasem zmiany te są konsekwencją zbyt intensywnych treningów, urazów, 
czy też niedostatecznego „odżywienia” chrząstek podczas zbyt szybkiego wzrostu u młodych 
psów ras dużych i olbrzymich. Średnio co 5-ty pies cierpi na osteoartrozę, przy czym ryzyko 
wystąpienia choroby wzrasta wraz z wiekiem – około 50% psów cierpiących na zwyrodnienie 
stawów jest w wieku powyżej 8 lat.

Inne uszkodzenia stawów mogą wynikać z obciążeń genetycznych. Takim przykładem jest 
dysplazaja stawów biodrowych. Dolegliwość ta dużo częściej występuje u ras dużych jak np. 
labrador, owczarek niemiecki.

Typowe objawy problemów ze stawami to ból, sztywność stawów po wysiłku, trudności ze 
wstawaniem po przebudzeniu, utrudnione poruszanie się po schodach, kulawizny, lizanie 
bolących okolic stawów.

CO TO JEST CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW?

JAKIE ZMIANY ZACHODZĄ W STAWACH?

Chrząstka stawowa staje się cienka,
a na jej powierzchni pojawiają się ubytki.

Zwyrodnienie dosięga także kości,
czego objawem są wyrośla kostne.

Szpara stawowa ulega zwężeniu,
a jej krawędzie stają się nierówne.

Torebka stawowa jest zgrubiała,
a w jamie stawu pojawia się wysięk.

CHRZĄSTKA STAWOWA

KOŚĆ

MAŹ STAWOWA

TOREBKA 1 2

STAW PRAWIDŁOWY1

ZMIANY ZWYRODNIENIOWE 2

WSPARCIE STAWÓW – CANIVITON
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CHONDROPROTEKCJA

3 KROKI DO 

STAWÓW
zadbanych

CO CHRONI STAWY?

Modyfikacja stylu życia  
– redukcja masy ciała 
i dostosowanie otoczenia

Chondroprotekcja 
dla wsparcia metabolizmu
chrząstki stawowej

1 2 3Ćwiczenia  
dla poprawy  
sprawności ruchowej

Chondroprotekcja jest postępowaniem mającym 
na celu ochronę chrząstek stawowych.
Powszechnie stosowanymi substancjami chon-
droprotekcyjnymi są siarczan chondroityny oraz 
glukozamina. Ich zadaniem jest usprawnienie 
metabolizmu tkanki chrzęstnej – hamują enzymy 
niszczące strukturę chrząstki oraz dostarczają 
komórkom tkanki chrzęstnej „budulca” do synte-
zy glikoaminoglikanów. Ich stosowanie poprawia 
elastyczność chrząstki oraz zwiększa ilość płynu 
maziowego, dzięki czemu poprawia ruchomość 
i amortyzację stawów.

WSPARCIE STAWÓW – CANIVITON
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WSPARCIE Z CANIVITON TO DOBRY RUCH!

SZCZEGÓLNIE POLECANY DLA PSÓW MAJĄCYCH 
TRUDNOŚCI Z PORUSZANIEM SIĘ.
Caniviton® Forte Plus  jest przeznaczony dla psów każdej 
rasy i w każdym wieku. Preparat zawiera zawiera siar-
czan chondroityny i glukozaminę HCI, których zadaniem 
jest usprawnienie metabolizmu tkanki chrzęstnej – hamują 
enzymy niszczące strukturę chrząstki oraz dostarczają ko-
mórkom tkanki chrzęstnej „budulca” do syntezy glikoamino-
glikanów. Ich stosowanie poprawia elastyczność chrząstki 
oraz zwiększa ilość płynu maziowego, dzięki czemu popra-
wia ruchomość i amortyzację stawów.

JAKIE SKŁADNIKI SĄ ODPOWIEDZIALNE  
ZA DZIAŁANIE PREPARATU?
Wysoka czystość i niska masa cząsteczkowa siarczanu 
chondroityny oraz chlorowodorku glukozaminy w prepa-
ratach Caniviton® gwarantują doskonałą przyswajalność 
i najbardziej efektywne wykorzystanie w ochronie stawów. 
W produktach marki Caniviton® używane są wyłącznie su-
rowce najwyższej jakości, a każda partia zanim trafi na ry-
nek podlega szczegółowej kontroli.

JAK PODAWAĆ CANIVITON® FORTE PLUS?

Dawkowanie
Stosowanie w okresie 

pierwszych 4-6 tygodni  
(ilość tab./dzień)

Kontynuacja  
stosowania  

(ilość tab./dzień)
 <30 kg 2 1

30-60 kg 3 1½

>60 kg 4 2

WSPARCIE STAWÓW

Poprawia elastyczność  
chrząstki stawowej

Zwiększa ilość  
płynu maziowego

Poprawia ruchomość  
i amortyzację stawów

Zawiera „czarci pazur”  
– mielony korzeń  

Harpagophytum procumbens  
oraz substancje naturalnie  

występujące w tkance chrzęstnej
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WSPARCIE Z CANIVITON TO DOBRY RUCH!

SZCZEGÓLNIE POLECANY DLA SZCZENIĄT I MŁODYCH 
PSÓW RAS DUŻYCH I OLBRZYMICH.
Intensywny wzrost układu kostnego u szczeniąt ras dużych 
i olbrzymich następuje do 5-8. miesiąca życia. Nierzadko zda-
rza się, że rozwój chrząstki stawowej następuje później niż 
całego kośćca, szczególnie gdy przyrost masy ciała jest zbyt 
szybki. Dodatkowe obciążenie na stawy przy w pełni „niedoj-
rzałych” funkcjonalnie chrząstkach może skutkować w przy-
szłości poważnymi problemami z poruszaniem się. Ma to 
istotne znaczenie szczególnie u ras predysponowanych gene-
tycznie do dysplazji. Dlatego warto w okresie intensywnego 
wzrostu szczeniąt oraz u młodych psów ras dużych i olbrzy-
mich podawać preparaty chondroprotekcyjne, aby wzmocnić 
narażone na obciążenia chrząstki stawowe. Doskonałym roz-
wiązaniem dla takich zwierząt jest Caniviton® Protect. 

PSY MŁODE/DOROSŁE UPRAWIAJĄCE SPORTY.
Intensywna aktywność fizyczna np. agility czy biegi w zaprzę-
gach mogą być przyczyną dużych obciążeń stawów. Dlatego 
stosowanie preparatów chondroprotekcyjnych korzystnie 
wpływa na wzmocnienie chrząstki stawów. Dla takich zwie-
rząt również polecamy preparat Caniviton® Protect.

JAKIE SKŁADNIKI SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA DZIAŁANIE 
PREPARATU?
Preparat odżywczy Caniviton® Protect zawiera glukozami-
nę HCI i siarczan chondroityny, które gwarantują doskonałą 
przyswajalność i efektywne wykorzystanie w ochronie sta-
wów. Dzięki manganowi działanie składników aktywnych jest 
jeszcze lepsze!

JAK PODAWAĆ CANIVITON® PROTECT?
1 tabletka/ 30 kg masy ciała/dzień.
Tabletki należy podawać bezpośrednio do pyska  
lub z pokarmem.

WSPARCIE STAWÓW

Polecany w fazie wzrostu
szczeniętom  

ras dużych i olbrzymich

Wzmacnia narażone  
na przeciążenia  

chrząstki stawowe

Poprawia ruchomość  
i amortyzację stawów

Zawiera siarczan chondroityny
i glukozaminę HCI – naturalne  

budulce chrząstki stawowej

Vetiquinol_2022_ulotka12xA5_DRUK.indd   7Vetiquinol_2022_ulotka12xA5_DRUK.indd   7 21.04.2022   13:1921.04.2022   13:19



MAMY SŁUSZNE ARGUMENTY! DODAJ PUPILOWI BLASKU!

Twój pupil niecierpliwi się podczas czyszczenia uszu? 
Mamy na to sposób! W Vetoquinol wierzymy, że skutecz-
ne oczyszczanie i uczucie komfortu powinny iść w parze. 
Dlatego powstał Otifree – łagodny preparat do czyszczenia 
zewnętrznego przewodu słuchowego psów i kotów. Unikal-
ne połączenie składników roztworu umożliwia intensywne 
rozpuszczenie woskowiny i zalegającego brudu bez podraż-
niania skóry. 

Komfort Twojego pupila jest dla nas priorytetem. Dzięki neu-
tralnemu PH, niedrażniącej formule i przyjemnemu zapacho-
wi, roztwór do uszu Otifree sprawia, że nawet ta codzienna 
pielęgnacja przestaje być uciążliwą koniecznością. Zawarty 
w Otifree olejek bazyliowy i wyciąg z kwiatów nagietka za-
pewniają odpowiedni poziom nawilżenia i zapobiegają wysu-
szaniu skóry, tworząc na jej powierzchni barierę ochronną. 

Elastyczny aplikator dozujący ułatwia aplikację, zwięk-
szając przy tym komfort i bezpieczeństwo pupila. Wybierz 
Otifree i skończ ze stresem związanym z czyszczeniem 
uszu. Wprowadź preparat do ucha pupila, a następnie 
chwyć ucho u nasady tuż przy głowie i delikatnie wyma-
suj, tak, by równomiernie rozprowadzić roztwór wewnątrz 
ucha. Na koniec usuń płyn z ucha wacikiem i gotowe! Po 
zakończonym czyszczeniu pozwól swojemu pupilowi trząść 
głową – w ten sposób pozbywa się on brudu z głębszej czę-
ści kanału słuchowego. Otifree nie ma tendencji do zalega-
nia, dlatego dalsze osuszanie ucha jest zbędne.

WYBIERZ OTIFREE 

i uszy do góry ! 
*  Źródło: VetTrak Poland by Kynetec MATQ12021

CZYSTE USZY 

Intensywnie oczyszcza  
z woskowiny i brudu

Redukuje czynniki
o potencjale prozapalnym

Nawilża i tworzy 
barierę ochronną

Zawiera wyciąg z kwiatów
nagietka i olejek bazyliowy 

Wybór nr 1 wśród
lekarzy weterynarii*
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MAMY SŁUSZNE ARGUMENTY! DODAJ PUPILOWI BLASKU!

Sierść Twojego pupila straciła blask? Futro zrobiło się suche 
i matowe? A może Twój czworonożny przyjaciel traci coraz 
więcej włosów? Mamy na to rozwiązanie! W Vetoquinol 
rozumiemy, jak ważne dla właścicieli jest zdrowie i dobra 
kondycja ich psów i kotów. 

Kerabol biotin to karma uzupełniająca do stosowania przy 
nadmiernym wypadaniu, łamliwej, matowej i suchej sierści 
psów i kotów. Jej podawanie uzupełnia dietę czworonogów 
w składniki kluczowe dla wyglądu futra.

Formuła Ipaligo®, czyli wysokowartościowe połączenie cynku 
z aminokwasami. Cynk to mikroelement odpowiadający za jakość 
sierści i zdrową skórę. Przyśpiesza gojenie ran i owrzodzeń, 
a jego niedobór skutkuje m.in. zrogowaceniami, utratą pigmentu 
włosa bądź zaburzeniami w rozwoju owłosienia.

W produktach Kerabol biotin używane są wyłącznie surowce 
najwyższej jakości, a każda partia zanim trafia na rynek pod-
lega szczegółowej kontroli w standardach farmaceutycznej 
firmy weterynaryjnej. Gwarantuje to najwyższą jakość oraz 
właściwy poziom produktu.

FUTRO, KTÓRE AŻ

chce się głaskać! 

GĘSTA I LŚNIĄCA SIERŚĆ

Skrócony okres linienia

Poprawia kondycję
pazurów i poduszek

oraz elastyczności skóry

Wpływa na poprawę jakości włosa:
wytrzymała, gęsta sierść  
odzyskuje wyraźniejszą  

barwę i połysk

Zawiera formułę Ipaligo® 
– wysokowartościowe  

połączenie  
cynku z aminokwasami
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USUWANIE KŁACZKÓW Z ŻOŁĄDKA

BEZWZGLĘDNY DLA KŁACZKÓW!

BEZO-PET – I W KOCIM ŻOŁĄDKU

wszystko w porządku !

Zakłaczenie to problem, z którym zmaga się wiele kotów, 
w szczególności tych niewychodzących i długowłosych. Pod-
czas codziennej toalety, połykają one sporą ilość sierści, która 
w przewodzie pokarmowym formuje się w kule włosowe, 
czyli tzw. bezoary. Zalegając w przewodzie pokarmowym, 
mają wpływ na ogólne samopoczucie kota i jego kondycję. 
Kule włosowe mogą prowadzić do braku apetytu, wzdęć, 
wymiotów, bólu okolicy brzuszka, zaburzeń behawioralnych 
oraz zaparć. 

Część kotów naturalnie pozbywa się włosów (sierści) 
z organizmu, w czym pomaga zjadanie włókna roślinnego 
(trawy) powodującego wymioty.

Koty niewychodzące potrzebują troski i uważnego oka wła-
ściciela. Dlatego powstał Bezo-Pet – dietetyczna karma uzu-
pełniająca w postaci pasty. Dzięki zawartości oleju sojowego 
i oleju z ryb, pasta odkłaczająca rozplątuje zbite w kule włosy 
wymieszane z treścią pokarmową zalegającą w żołądku czy 
jelitach, a dzięki swoim poślizgowym właściwościom ułatwia 
proces pozbywania się ciał obcych zalegających w układzie 
pokarmowym pupila.

Bezo-Pet ogranicza tworzenie się bezoarów i pomaga pozbyć 
się istniejących już kul włosowych. Produkt działa wspoma-
gająco również w przypadku zaparć.

Regularne stosowanie pasty odkłaczającej likwiduje nie tylko 
nieprzyjemne objawy zakłaczenia, ale także jego przykre 
skutki: chroniczne podrażnienie błony śluzowej przewodu 
pokarmowego kota oraz powstające w efekcie wymioty 
i przewlekłe zaparcia.

Wybierz Bezo-Pet i zadbaj o zdrowie układu pokarmowego 
Twojego pupila! 
 

Zapobiega tworzeniu się  
bezoarów (kul włosowych)

Pomaga usunąć  
kule włosowe  

z przewodu pokarmowego

Szczególnie polecany  
kotom długowłosym  

oraz niewychodzącym

Działa wspomagająco  
w przypadku zaparć
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DERMANORM – SKÓRA W NORMIE,

sierść w dobrej formie!

BEZWZGLĘDNY DLA KŁACZKÓW! ZDROWE SKÓRA I SIERŚĆ

Czy wiesz, że...

kluczem do lśniącej, bujnej sierści Twojego pupila jest     
zdrowa i odpowiednio nawilżona skóra?

OMEGA 3 i 6 na ratunek!

Kwasy omega są kluczowe dla prawidłowego funk-
cjonowania skóry i jej wytworów: zapewniają piękną 
okrywę włosową i zdrowe pazury. Niestety, organizmy 
psów i kotów nie są zdolne do samodzielnej produk-
cji nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 
i omega 6, dlatego konieczna jest ich suplementacja.

Dermanorm to odpowiednio zbilansowane nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 pochodzące 
z oleju rybnego i oleju z nasion ogórecznika. Zamknięte 
zostały w kapsułce, dzięki czemu długo utrzymują 
stabilność. 

Dermanorm polecany jest szczególnie dla kotów 
i psów z problemem nadmiernego wypadania sierści 
lub potrzebujących wsparcia podczas występowania 
stanów zapalnych skóry.

POPRAWA STANU SKÓRY I SIERŚCI

Wpływa na odpowiednie  
nawilżenie i elastyczność skóry,  

co wspomaga budowanie jej  
bariery lipidowej  

(np. przed drobnoustrojami)

Zdrowa i odpowiednio  nawilżona
skóra  wpływa korzystnie na stan

sierści psów i kotów

Wspomaga  regenerację
i zdrowie skóry

Odpowiedni bilans kwasów omega 3
z oleju rybnego (DHA i EPA)

i omega 6 z ogórecznika 

Postać kapsułki pomaga chronić
kwasy omega 3 i 6  przed utlenieniem
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Wytrop nas na Facebooku,  
gdzie zapewniamy regularną dawkę  

dobra dla zwierzolubów

WWW.FACEBOOK.COM/MYHAPPYPETPOLSKA
WWW.MOJSZCZESLIWYZWIERZAK.PL

WWW.SZCZESLIWYZWIERZAK.PL
WWW.VETOQUINOL.PL

szczesliwyzwierzak.pl

POZWÓL NAM SIĘ LEPIEJ...

psiedstawić!

Zależy nam ...

Na wszystkich Na jakości Na rozwoju
zwierzętach

DBAMY O ZDROWIE ZWIERZĄT
NA CAŁYM ŚWIECIE OD 1933 R.

UTRZYMUJEMY WYSOKĄ
POZYCJĘ NA ŚWIATOWYM

RYNKU FARMACEUTYCZNYCH
FIRM WETERYNARYJNYCH.

STALE WSPÓŁPRACUJEMY
Z LEKARZAMI WETERYNARII

I EKSPERTAMI ZDROWIA
ZWIERZĄT.
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b_kszalega
Notatka
lakier na całym tym prostokacie (do zależy nam-

b_kszalega
Notatka
lakier na każdym tym kółeczku 

b_kszalega
Notatka
lakier na każdym tym ręcznym napisie 


