Onların sağlıklı,
sizin mutlu
olmanız için.

Bio PetActive 1998 yılından itibaren pet sektörüne hizmet veren ve ürün üreten Mar Kimya
Veteriner Hizmetleri Tic. Ltd. Şti‘ne ait markamızdır. Şirketimiz, kurulduğu andan itibaren pet
sahiplerinin karşılaşmış oldukları sorunları ele alarak; dostlarımızın yaşam süreçlerini sağlıklı ve
kaliteli bir şekilde geçirmeleri için gerekli olan tıbbi olmayan ürünler, bakım ürünleri ve besin
katkıları tasarlayıp üretmektedir.
Şirketimiz sektör tecrübesinin yanına yenilikçi düşünceye sahip, genç ve dinamik takım
arkadaşlarını da ekibine ekleyerek yoluna devam etmektedir. Araştırmacı yaklaşım ile üretmiş
olduğumuz her bir ürüne Ar-Ge ve kalite prensipleri çerçevesinde ayrı bir önem vermekteyiz.
Firmamız pet sektöründe üretmiş olduğu pek çok ürün ile ülkemizde ilklere imza atmaktadır.
Müşterilerimizden aldığımız güç, kazandığımız tecrübe ve birikimlerimizi işimizi geliştirmeye
yönlendirerek kurmuş olduğumuz Ar-Ge laboratuvarını sürekli geliştirmekteyiz.
Almış olduğumuz sürekli artan talep doğrultusunda üretimimizi arttırma zorunluluğu ortaya
çıkmıştır ve bu doğrultuda İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan İTOB Organize Sanayi
Bölgesinde‘ki fabrika inşaatımızı tamamladık ve faaliyete geçirdik. Yeni fabrikaya geçiş ile diğer
markalarımızla birlikte ürün yelpazemizde bulunan 100’ü aşkın ürünün, artan yurt içi ve yurt
dışı talepleri karşılayarak 30’un üzerinde ülkeye ihracatımızı gerçekleştirmekteyiz. Halen
Ar-Ge’si devam eden yeni ürünleri de pazara kazandırmayı amaçlamakla birlikte markalarımız
dünya markası haline getirmek için ihracat çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Şirketimiz müşterilerinden almış olduğu olumlu geri dönüşlerin verdiği motivasyon ve kaliteden
ödün vermeyen duruşu ile bugünkü gibi gelecekte de sektörün öncü ﬁrmalarından olmayı
hedeﬂemektedir.
Saygılarımızla

Mar Kimya Veteriner Hizmetleri
Hayvan İlaçları Hayvancılık İthalat
İhracat Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.

Onların sağlıklı,
sizin mutlu olmanız için.

Besin Takviyeleri

VitaliDOG
Köpekler İçin
Multivitamin Tablet
Yavru ve yetişkin köpek dostlarımızın sağlıklı gelişimini
destekleyen ve onların hastalıklara karşı daha dirençli
olmasını sağlayan tam ve dengeli Vitamin ve Aminoasit
karışımıdır.
Vitamin A dostumuzun cildinde meydana gelebilecek kuruluk, sertleşme
ve kaşıntının azaltılmasına yardımcı olur; hastalık ve kimyasalların
zararlarına karşı onu korur.
Vitamin E kalp-damar, göz ve sinirsel hastalıklar ve daha birçokları
gibi yaşlanmadan ve stresten kaynaklanan hastalıklardan korunmasına
yardımcı olur.
Vitamin B9 Folik Asit, köpeklerin özellikle gebelik dönemlerinde ihtiyaç
duydukları bir vitamindir. Gebelik öncesi dönemde de düzenli kullanıldığı
takdirde anne karnındaki yavruların sağlıklı gelişimini destekler.
Vitamin B5 Pantotenik Asit, anti-stres vitaminidir. Yeterli miktarda günlük
B5 Vitamini alamayan sevimli dostumuz enfeksiyonlarla mücadele
edemez.
Vitamin H Biotin, tüm hayvan dostlarının baş etmekte en çok zorlandığı
konu olan tüy dökülmesi sorunuyla mücadele etmemizde bize ve
köpeğimize yardımcı olan çok önemli bir vitamindir. Biotin sayesinde
köpeğimiz o hayran olduğumuz sağlıkla parlayan ve dökülmeyen tüylere
sahip olacaktır.

VitaliDOG
150 Çiğneme Tableti
(1 Tablet = 0.5 g)
75 g (2.64 oz)
Barkod
8698931092014

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

4

192

www.biopetactive.com

Vitamin

Amino Asit

Biyotin

Genel Sağlık

Besin Takviyeleri

VitaliDOG
Paste
Köpekler İçin
Vitamin Pasta
Bio PetActive VitaliDOG Paste, köpeklerin sağlıklı gelişimini
destekleyen ve onların hastalıklara karşı daha dirençli olmasını
sağlayan vitamin ,aminoasit içerikli yem premikstir.
İçeriğindeki;
Metiyonin; böbrekler, kürk ve cildi korumaya yardımcı olur.
Niasinamid; köpeğinizin kolesterol seviyesini düşürürken köpeğinizin
hücrelerine enerji salınmasına yardımcı olur.
A vitamini; Görme yeteneğini güçlendirir, dostumuzun cildinde meydana
gelebilecek kuruluk, sertleşme ve kaşıntının azaltılmasına, cildin ve tüylerin
sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Ca-D-Pantotenat; anti-stres vitaminidir. Yeterli miktarda günlük B5 Vitamini
alamayan sevimli dostumuz enfeksiyonlarla mücadele edemez.
B2 Vitamini; yağdan enerji üretilmesine yardımcı olur, deri ve tüy kalitesine
katkıda bulunur.
Vitalidog Paste içeriğinde bulunan karnitin yağ yakımına; biotin ise tüy
dökülmesi sorunuyla mücadele etmemizde yardımcı olur.

VitaliDOG Paste
100 ml
(3.38 ﬂ oz)
Barkod
8698931092502

Vitamin

Amino Asit

Metiyonin

Biyotin

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

144

L
L-Karnitin
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Genel Sağlık

5

Besin Takviyeleri

VitaliDOG
Paste Junior
Yavru Köpekler İçin
Vitamin Pasta
Yavru köpeklerin sağlıklı gelişimini destekleyen Vitamin,
L-Karnitin, Dikalsiyum fosfat ve MOS içerikli premikstir. Yavru
köpeğinize dengeli vitamin kombinasyonu sunar.
İçindekiler: Vitamin A, Vitamin D3, Ca- D-Pantotenat, Niasin, L-Karnitin,
Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folik asit, Biotin, Vitamin B12,
Dikalsiyum fosfat, MOS
İçeriğindeki;
L-Karnitin Yavrunuzun sağlıklı kasların gelişimine yardımcı olarak ve vücudun
etkili bir şekilde yağ yakmasına olanak sağlar. Dolayısıyla karnitin ﬁziksel efor
sırasında, özellikle uzun süreli olduğunda, oldukça faydalı ve etkilidir. Bazı
köpek cinslerinde (Boxer, Doberman, Cocker Spaniel vb.) ciddi kalp hastalıkları
genellikle vücut tarafından karnitinin yetersiz üretimiyle ilgilidir.
Dikalsiyum Fosfat: Kalsiyum ve fosfat kemik ve dişlerin yapısında yer alır.
Kedi ve köpekler için optimum kalsiyum fosfat oranı vardır. Kalsiyum ve fosfat
ihtiyacının yeterince karşılanmaması ve bu dengenin bozulması durumunda
özellikle hızlı büyüme döneminde olan yavrularda ömür boyu düzeltilemeyecek
iskelet sorunlarına yol açabilir.
Mannan-Oligasakkarit (MOS): Bağırsaklardaki dengeli bir bakteri
popülasyonuna katkıda bulunur. Bağırsakta yaşayan zararlı bakterilere karşı
da etkilidirler. Patojen bakterilerin bağırsak mukozasına bağlanmayı önleyerek
gelişmesini engellerler. Böylece sindirim sistemini destekler.

L

VitaliDOG Paste Junior
100 ml
(3.38 ﬂ. oz)
Barkod
8698931093646

Vitamin

L-Karnitin

Biyotin

Mannan
Oligosakkarit

Sağlıklı
Büyüme

Genel Sağlık

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

6

144
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Besin Takviyeleri

DermaDOG
Yucca, Biotin Katkılı Sarımsaklı
İnaktif Bira Mayası Tableti
Büyük ve dev ırk köpek dostlarımız için deri ve bağırsak
sağlığını korumaya yönelik olarak hazırlanmış Vitamin ve
Aminoasit içerikli destek ürünüdür.
Bira mayası, Biotin sağlıklı deri gelişimini destekler; tüy dökümünün
azalmasına ve sağlıkla parlamasına yardımcı olur.
İnaktif bira mayası probiyotik içeriği sayesinde bağırsak ﬂorasının
koruyuculuğunu arttırır, sindirim sistemini düzenleyerek gıdalardan daha fazla
yararlanmasını sağlar, bağışıklığın güçlenmesinde rol oynar.
Yucca Shidigera özü, idrar ve dışkı kokusunu azaltır.
Sarımsak, anti bakteriyel ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı bir besin
olma özelliği ile genel metabolizmanın güçlenmesinde yardımcı olur.
Bira mayasından gelen Kolin, yıllarca bize arkadaşlık etmiş yaşlı köpeğimizin
karaciğer metabolizmasını düzenlemeye destekleyici etki gösterir.

DermaDOG 0,5

DermaDOG 1,5

DermaDOG 1,5

150 Çiğneme Tableti
(1 Tablet = 0.5 g)
75 g (2.64 oz)

50 Çiğneme Tableti
(1 Tablet = 1.5 g)
75 g (2.64 oz)

100 Çiğneme Tableti
(1 Tablet = 1.5 g)
150 g (5.07 oz)

Barkod
8698931092045

Barkod
8698931092007

Barkod
8698931092083

HS Kodu
2309.90.96.90.19

HS Kodu
2309.90.96.90.19

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

6

Vitamin

192

Amino Asit

Biyotin

6

Yuka
Bitkisi

192

Sarımsak

Bira
Mayası

6

Mannan
Oligosakkarit
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Sağlıklı
Deri

Parlak
Tüyler

Bağırsak
Sağlığı

7

Besin Takviyeleri

BiodermDOG
Köpekler İçin
Çinko ve Biotin Tableti
BiodermDOG köpekler için, parlak tüy ve sağlıklı
deri oluşumunu destekleyen, Çinko ve Biotin ile
zenginleştirilmiş, besin takviyesidir.
Biotin ve çinko ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak formule
edilmiştir.
BiodermDOG içindeki Biotin ve Çinko ile köpeğinizin deri ve tüy
sağlığını güçlendirir ve tüy dökülmesini azaltır.
Tırnakların dayanıklılığını arttırır.
Köpeğinizin bağışıklılık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı
daha dirençli olmasını sağlar.
İçeriğindeki; Çinko, kollajen ve keratin sentezi açısından hayati
öneme sahiptir. Dolayısıyla iyileştirici özelliklere sahiptir ve
hayvanların kürkünün daha güzel olmasına yardımcı olur.

BiodermDOG
100 Çiğneme Tableti
30 g (1.06 oz)
(1 Tablet = 0.3 g)
Barkod
8698931093394

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Biyotin

Çinko

Sağlıklı Deri

Parlak
Tüyler

Omega 3

Bağışıklık
sistemi

Kutudaki / Kolideki Adet
6

8

270
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Besin Takviyeleri

D-Kaltabs
Kedi ve Köpekler İçin
Kalsiyum Tableti
Kedi ve Köpek dostlarımızın hayatlarının her
döneminde ihtiyaç duydukları kalsiyumu karşılamaya
yönelik olarak hazırlanmış destek ürünüdür.
Kalsiyum, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da vücutta en fazla
bulunan mineraldir. Kemiklerin ve dişlerin yapısını oluşturmanın
yanı sıra kanın pıhtılaşmasında, eklemlerin yapılandırılmasında, kalp
atışlarının düzenlenmesinde ve sinir sisteminin onarılmasında çok
önemli görevleri vardır.
Tüm bu nedenlerden dolayı dostlarımızın günlük kalsiyum
ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemlidir. Özellikle hamilelik
ve süt verme dönemlerinde hem annenin hem de yavrunun ihtiyaçları
önemli ölçüde artmıştır.
Aynı şekilde hızlı büyüyen büyük ve dev ırklar 24 aylığa kadar
gelişmeye devam ederler. Bu kritik dönemde kalsiyum ihtiyaçlarının
yeterince karşılanmaması ömür boyu düzeltilemeyecek iskelet
sorunlarına yol açabilir.
Kalsiyum emilimi değişik sebeplerden dolayı azalabilir. Ama özellikle
D vitaminin noksanlığı kalsiyum emiliminin azalmasında en önemli
sebeptir. O yüzden güneşli havalarda dostumuzun açık havada bol bol
koşup oynamasına imkân tanıyınız.
D-Kaltabs, kalsiyum ve fosfatın yanı sıra yeterli miktarda D Vitamini
içermektedir.
D-Kaltabs
84 Çiğneme Tableti
126 g (4.44 oz)
(1 Tablet = 1.5 g)
Barkod
8698931092090

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kalsiyum

Fosfor

Vitamin D

Kemik
Oluşumu

Diş Sağlığı

Tırnak
Sağlığı

Kutudaki / Kolideki Adet
6

144
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Besin Takviyeleri

VitaliCAT
Kediler İçin
Multivitamin Tableti
Yavru ve yetişkin kedi dostlarımızın sağlıklı gelişimini
destekleyen ve onların hastalıklara karşı daha dirençli
olmasını sağlayan tam ve dengeli Vitamin ve Aminoasit
karışımıdır.
A vitamini dostumuzun cildinde meydana gelebilecek kuruluk, sertleşme
ve kaşıntının azaltılmasına yardımcı olur; hastalık ve kimyasalların
zararlarına karşı onu korur.
E vitamini kalp-damar, göz ve sinirsel hastalıklar ve daha birçokları
gibi yaşlanmadan ve stresten kaynaklanan hastalıklardan korunmasına
yardımcı olur.
Vitamin B9 Folik Asit, kedilerin özellikle gebelik dönemlerinde ihtiyaç
duydukları bir vitamindir. Gebelik öncesi dönemde de düzenli kullanıldığı
takdirde anne karnındaki yavruların sağlıklı gelişimini destekler.
Vitamin B5 Pantotenik Asit, anti-stres vitaminidir. Yeterli miktarda günlük
B5 Vitamini alamayan sevimli dostumuz enfeksiyonlarla mücadele
edemez.
Vitamin H Biotin, tüm hayvan dostlarının baş etmekte en çok zorlandığı
konu olan tüy dökülmesi sorunuyla mücadele etmemizde bize ve kedinize
yardımcı olan çok önemli bir vitamindir. Biotin sayesinde kediniz o hayran
olduğumuz sağlıkla parlayan ve dökülmeyen tüylere sahip olacaktır.

VitaliCAT
150 Çiğneme Tableti
(1 Tablet = 0.5 g)
75 g (2.64 oz)
Barkod
8698931092052

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Vitamin

Amino Asit

Biyotin

Genel Sağlık

Kalp
Sağlığı

Göz
Sağlığı

Kutudaki / Kolideki Adet
6

10

192

www.biopetactive.com

Besin Takviyeleri

VitaliCAT
Paste
Kediler İçin
Vitamin Paste
Kedilerin sağlıklı gelişimini destekleyen 11 Vitamin ve
Metiyonin içerikli premikstir.
İçindekiler: Metiyonin, Vitamin A, Vitamin D3, Taurin, Niasin, Ca-D-Pantotenat,
Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin K, Biotin, Vitamin B12
İçeriğindeki;
Metiyonin; böbrekler, kürk ve cildi korumaya yardımcı olur.
A vitamini; Görme yeteneğini güçlendirir, dostumuzun cildinde meydana
gelebilecek kuruluk, sertleşme ve kaşıntının azaltılmasına, cildin ve tüylerin
sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Ca-D-Pantotenat; anti-stres vitaminidir. Yeterli miktarda günlük B5 Vitamini
alamayan sevimli dostumuz enfeksiyonlarla mücadele edemez.
B2 Vitamini; yağdan enerji üretilmesine yardımcı olur, deri ve tüy kalitesine
katkıda bulunur.
VitaliCAT Paste içeriğinde bulunan Taurin göz ve kalp fonksiyonlarını destekler;
Biotin ile tüy dökülmesi sorunuyla mücadele etmemizde yardımcı olur.

VitaliCAT Paste
100 ml
(3.38 ﬂ. oz)
Barkod
8698931093288

Vitamin

Metiyonin

Biyotin

Taurin

Genel
Sağlık

Sağlıklı
Büyüme

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

144

www.biopetactive.com
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Besin Takviyeleri

VitaliCAT
Paste Junior
Yavru Kediler İçin
Vitamin Pasta
Yavru kedinizin sağlıklı gelişimini destekleyen Vitamin, Taurin,
Dikalsiyum fosfat ve MOS içerikli premikstir. Yavru kedinize
dengeli vitamin kombinasyonu sunar.
İçindekiler: Vitamin A, Vitamin D3, Taurin, Vitamin B6, Niasin, Vitamin B1, CaD-Pantotenat, Vitamin B2, Folik asit, Biotin, Vitamin B12, Dikalsiyum fosfat, MOS
İçeriğindeki;
Taurin; Kedilerde taurin vücutta sentezlenemez ve mutlaka dışarıdan takviye
edilmesi gereklidir. Taurin eksikliğinde kalp fonksiyonlarının bozulması, göz
sağlığının bozulması gibi birçok metabolik bozukluk gözlenebilir. Ayrıca, yavru
kedilerde iskelet sisteminin etkilenmesine bağlı olarak büyümede yavaşlama
taurin yetersizliğine bağlı olarak görülebilecek belirtilerden biridir.
Dikalsiyum fosfat: Kalsiyum ve fosfat kemik ve dişlerin yapısında yer alır.
Kedi ve köpekler için optimum kalsiyum fosfat oranı vardır. Kalsiyum ve fosfat
ihtiyacının yeterince karşılanmaması ve bu dengenin bozulması durumunda
özellikle hızlı büyüme döneminde olan yavrularda ömür boyu düzeltilemeyecek
iskelet sorunlarına yol açabilir.
Mannan-oligasakkarit (MOS): Bağırsaklardaki dengeli bir bakteri
popülasyonuna katkıda bulunur. Bağırsakta yaşayan zararlı bakterilere karşı
da etkilidirler. Patojen bakterilerin bağırsak mukozasına bağlanmayı önleyerek
gelişmesini engellerler. Böylece sindirim sistemini destekler.

VitaliCAT Paste Junior
100 ml
(3.38 ﬂ. oz)
Barkod
8698931093639

Vitamin

Mannan
Oligosakkarit

Biyotin

Taurin

Sağlıklı
Büyüme

Genel
Sağlık

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

12

144
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Besin Takviyeleri

DermaCAT
Yucca, Biotin Katkılı Sarımsaklı
İnaktif Bira Mayası Tableti
Sevimli kedi dostlarımız için deri ve bağırsak
sağlığını korumaya yönelik olarak hazırlanmış
Vitamin ve Aminoasit içerikli destek ürünüdür.
Bira mayası, Biotin sağlıklı deri gelişimini destekler;
tüy dökümünün azalmasına ve sağlıkla parlamasına yardımcı olur.
İnaktif bira mayası probiyotik içeriği sayesinde bağırsak ﬂorasının
koruyuculuğunu arttırır, sindirim sistemini düzenleyerek gıdalardan daha
fazla yararlanmasını sağlar, bağışıklığın güçlenmesinde rol oynar.
Yucca Shidigera özü, idrar ve dışkı kokusunu azaltır.
Sarımsak, anti bakteriyel ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı bir
besin olma özelliği ile genel metabolizmanın güçlenmesinde yardımcı
olur.
Bira mayasından gelen Kolin, yıllarca bize arkadaşlık etmiş yaşlı
kedimizin karaciğer metabolizmasını düzenlemeye destekleyici etki
gösterir.

DermaCAT 0,3

DermaCAT 0,5

75 Çiğneme Tableti
22.5 g (0.79 oz)
(1 Tablet = 0.3 g)

150 Çiğneme Tableti
75 g (2.64 oz)
(1 Tablet = 0.5 g)

Barkod
8698931092007

Barkod
8698931092137

HS Kodu
2309.90.96.90.19

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

6

270

6

Vitamin

Amino Asit

Biyotin

Kolin

Mannan
Oligosakkarit

Prebiyotikler

Yuka
Bitkisi

Sarımsak

Bira
Mayası

Sağlıklı
Deri

Parlak
Tüyler

Bağırsak
Sağlığı

192

www.biopetactive.com
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Besin Takviyeleri

BiodermCAT
Kediler için
Çinko ve Biotin Tableti
BiodermCAT Kediler için, parlak tüy ve sağlıklı
deri oluşumunu destekleyen, Çinko ve Biotin
ile zenginleştirilmiş, besin takviyesidir.
Biotin ve çinko ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak formule
edilmiştir.
BiodermCAT, içindeki Biotin ve Çinko ile kedinizin deri ve tüy
sağlığını güçlendirir ve tüy dökülmesini azaltır.
Tırnakların dayanıklılığını arttırır
Kedinizin bağışıklılık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı daha
dirençli olmasını sağlar.
İçeriğindeki; Çinko, kollajen ve keratin sentezi açısından hayati
öneme sahiptir. Dolayısıyla iyileştirici özelliklere sahiptir ve
hayvanların kürkünün daha güzel olmasına yardımcı olur.

BiodermCAT
100 Çiğneme Tableti
30 g (1.06 oz)
(1 Tablet = 0.3 g)
Barkod
8698931093400

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Biyotin

Çinko

Sağlıklı
Deri

Parlak
Tüyler

Omega 3

Bağışıklık
sistemi

Kutudaki / Kolideki Adet
6

14

270

www.biopetactive.com

Besin Takviyeleri

GlucoCHOND
Plus Gel
Kediler İçin
Eklem Güçlendirici Jel
Kediniz için Glucochond Plus Gel, doku, kıkırdak ve
eklemlerin sağlıklı gelişimi destekler.
Glukozamin, kondriotin sülfat ve metil sülfonil metanın yanı sıra boswellia
serrata, tıp II kolajen ,hyalüronik asit, yucca, vitamin C ve vitamin E ile
geliştirilen formülasyonu sayesinde optimum denge sağlar.
Ürün içeriğindeki;
Glukozamin; Eklem ,kemik ve kas ağrılarını en aza indirerek rahat hareket
etmeyi ve eklemler arası kayganlığı sağlayan güçlü bir anti-inﬂamatuardır.
Yucca; normal kıkırdak oluşumunu engelleyen bağırsak toksinlerinin
salınımını bloke ederek çalışır.
Boswellia Serrata; eklemlerde yaşanan yangının ve buna bağlı ağrının
giderilmesinde ve kedilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olur.
Vitamin C; kıkırdak , tendom ve bağ dokusunda ana destekleyici protein
olan kolajeni üretmek için gerekli güçlü bir antioksidandır.

GlucoCHOND Plus Gel
100 ml
(3.38 ﬂ. oz)
Barkod
8698931091444

Kondroitin

MSM

Hyaluronik
Asit

Tip II
Kollajen

Bosweilla
Bitkisi

Vitamin C

Eklem
Desteği

Hareketlilik

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

Glukozamin

144

www.biopetactive.com
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Besin Takviyeleri

Felilysine
Kediler İçin
Lizin Tableti
FeliLysine kediler için, bağışıklık sistemini desteklemek
için özel olarak üretilmiş, L-Lizin içerikli tablet formunda
yem premiksidir.
İçeriğindeki L-Lizinin vücuttaki rolü;
Çalışmalar besinsel lizin alımının arttırılmasının, protein sentezinde
oynadığı temel rolün yanı sıra, kedilerde genel olarak feline rhinitis
olarak adlandırılan üst solunum yolu hastalıklarından sorumlu bir
ajan olan herpes virüsle mücadelede sağladığı yararları göstermiştir.
Herpes virüs diğer ajanlara kıyasla özellikle gözde daha ciddi klinik
belirtiler ortaya gösterir. Enfeksiyona sahip hayvanlarda lizin takviyesi
enfeksiyonlarının şiddetini ve süresini azaltır.

•
•

Bağışıklık sistemini destekler.
Göz sağlığını destekler.

Bio-FeliLysine
90 Çiğneme Tableti
(1 Tablet = 0.5 g)
45 g (1.59 oz)
Barkod
8698931092359

HS Kodu
2309.90.96.90.19

L-Lizin

Feline
Herpes Virus

Respiratory
Function

Göz
Sağlığı

Kutudaki / Kolideki Adet
6

192
Bağışıklık
Desteği

16
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Besin Takviyeleri

Felilysine
Gel
Kediler İçin
Lizin Jel
FeliLysine Gel kediler için, bağışıklık sistemini
desteklemek için özel olarak üretilmiş, L-Lizin
içerikli jel formunda yem premiksidir.
İçeriğindeki L-Lizinin vücuttaki rolü;
Çalışmalar besinsel lizin alımının arttırılmasının, protein sentezinde oynadığı
temel rolün yanı sıra, kedilerde genel olarak feline rhinitis olarak adlandırılan üst
solunum yolu hastalıklarından sorumlu bir ajan olan herpes virüsle mücadelede
sağladığı yararları göstermiştir.
Enfeksiyona sahip hayvanlarda lizin takviyesi enfeksiyonlarının şiddetini ve
süresini azaltır. Gelecekteki salgın riskini azaltır.

•
•

Evcil hayvanların, bağışıklık sistemini destekleyen antikorlar ve enzimler
üretmesine yardımcı olur.
Göz sağlığını destekler.

Felilysine Gel
100 ml
(3.38 ﬂ. oz)
Barkod
8698931091437

HS Kodu
2309.90.96.90.19

L-Lizin

Feline
Herpes Virus

Respiratory
Function

Göz
Sağlığı

Kutudaki / Kolideki Adet
12

144

Bağışıklık
Desteği
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Besin Takviyeleri

GlucoPET
Kedi ve Köpekler İçin
Eklem Güçlendirici
Kedi ve Köpek dostlarımızın sağlıklı ve güçlü eklemlere
sahip olarak dilediklerince koşup oynayabilmeleri için
özel olarak formüle edilmiş destek ürünüdür.
Glukozamin, evcil hayvanların vücudunda özellikle iskelet
sisteminde çok önemli fonksiyonlara sahip bağ dokusunun ana
maddelerindendir. Tendon, bağ doku, omurlar arası disklerde, hücre
zarında eklem içi yastıkçıklarda ve kıkırdak dokusunda bulunur.
Kondriotin de aynı şekilde tendon, cilt, kıkırdak dokusu, mukoza,
bağ dokusu ve gözlerin yapı taşı olarak görev yapar. Glukozamin ve
kondriotin birlikte kullanıldığında birbirlerinin etkilerini arttırılar.
MSM (Methylsulfonylmethane), organik sülfürün kaynağı,
antioksidan bir molekül ve kıkırdağın yapısında bulunan kritik bir
mineraldir.
Glukozamin

105 mg / tablet

Kondroitin Sülfat

75 mg / tablet

MSM

60 mg / tablet

Manganez

1.17 mg / tablet

Vitamin C

15 mg / tablet

Vitamin E

6 mg / tablet

Glukozamin, Kondriotin Sülfat ve MSM
nin yanı sıra Vitamin C, Vitamin E, Niasin,
Biotin ve Mangan gibi kemik ve eklem
için gerekli tüm vitamin ve mineralleri
yeterli miktarda ihtiva ederek, eklem
ve kıkırdak doku bölgelerinde oluşacak
ağrıları azaltır, direnci ve elastikiyeti arttırır.
Yaşlı dostlarımızın hareketliliklerinin
kolaylaşmasına yardımcı olur.

GlucoPET
60 Çiğneme Tableti
90 g (3.17 oz)
(1 Tablet = 1.5 g)
Barkod
8698931092076

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Glukozamin

Kondroitin

MSM

Vitamin C

Vitamin E

Manganez

Eklem
Desteği

Köpekler İçin
Hareketlilik

Kediler İçin
Hareketlilik

Kutudaki / Kolideki Adet
6

18

144
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Besin Takviyeleri

GlucoCHOND
Kedi ve Köpekler İçin
Eklem Güçlendirici
Kedi ve Köpek dostlarımızın sağlıklı ve güçlü eklemlere
sahip olarak dilediklerince koşup oynayabilmeleri için
özel olarak formüle edilmiş destek ürünüdür.
Glukozamin, evcil hayvanların vücudunda özellikle iskelet
sisteminde çok önemli fonksiyonlara sahip bağ dokusunun ana
maddelerindendir. Tendon, bağ doku, omurlar arası disklerde, hücre
zarında eklem içi yastıkçıklarda ve kıkırdak dokusunda bulunur.
Kondriotin de aynı şekilde tendon, cilt, kıkırdak dokusu, mukoza,
bağ dokusu ve gözlerin yapı taşı olarak görev yapar. Glukozamin ve
kondriotin birlikte kullanıldığında birbirlerinin etkilerini arttırılar.
MSM (Methylsulfonylmethane), organik sülfürün kaynağı,
antioksidan bir molekül ve kıkırdağın yapısında bulunan kritik bir
mineraldir.
Glukozamin

500 mg / tablet

Kondroitin Sülfat

250 mg / tablet

MSM

200 mg / tablet

Manganez

15.94 mg / tablet

Vitamin C

50 mg / tablet

Glukozamin, Kondriotin Sülfat ve MSM
nin yanı sıra Vitamin C, Vitamin D3
ve Mangan gibi kemik ve eklem için
gerekli tüm vitamin ve mineralleri yeterli
miktarda ihtiva ederek, eklem ve kıkırdak
doku bölgelerinde oluşacak ağrıları
azaltır, direnci ve elastikiyeti arttırır.
Yaşlı dostlarımızın hareketliliklerinin
kolaylaşmasına yardımcı olur.

GlucoCHOND
Glukozamin

60 Çiğneme Tableti
90 g (3.17 oz)
(1 Tablet = 1.5 g)
Barkod
8698931092069

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kondroitin

Vitamin C

MSM

Manganez

Kutudaki / Kolideki Adet
6

144
Eklem
Desteği
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Köpekler İçin
Hareketlilik

Kediler İçin
Hareketlilik
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Besin Takviyeleri

Bio Kitten
Yavru Kediler İçin
Besin Takviyesi
Doğal anne sütü örnek alınarak ve içerdiği
protein, vitamin, mineral ve yağlarla dengeli bir
formülasyon yaratılarak tasarlanmış yavru kediniz
için besin takviyesidir.
Annesinden erken ayrılmış yavruların tüm ihtiyacını karşılayan
BIO PetActive Kitten Milk Powder gerekli tüm vitamin ve
mineralleri içererek sağlıklı kas ve kemik gelişimine yardımcı olur.
Zengin içeriği nedeniyle hamilelik ve süt verme dönemindeki
annenin, yaşlı ve güçsüz yetişkinlerin beslenmesinde de
kullanılır.
Düşürülmüş laktoz oranı ile BIO PetActive Kitten
Milk Powder kediniz için kolay sindirim ve sağlıklı
bir beslenme sunar.
Taurin: Kediler için bir esansiyel aminoasittir. Vücutta
sentezlenmez ve mutlaka besinlerle alınmalıdır. Görme ve üreme
fonksiyonları için gereklidir. Serbest radikallere karşı koruma
sağlar ve bu da taurini yaşlanmayla mücadelede önemli bir
antioksidan haline getirir.

Bio Kitten
200 g
(7.05 oz)
Barkod
8698931093226

Taurin

Sindirimi
Kolay

60
Kemik
Sağlığı

20

Mineraller

HS Kodu
2309.90.70.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

Vitamin

www.biopetactive.com

Kas
Sağlığı

Sağlıklı
Büyüme

Besin Takviyeleri

Bio Puppy
Yavru Köpekler İçin
Besin Takviyesi
Doğal anne sütü örnek alınarak ve içerdiği
protein, vitamin, mineral ve yağlarla dengeli
bir formülasyon yaratılarak tasarlanmış yavru
köpeğiniz için besin takviyesidir.
Annesinden erken ayrılmış yavruların tüm ihtiyacını karşılayan
BIO PetActive Puppy Milk Powder gerekli tüm vitamin ve
mineralleri içererek sağlıklı kas ve kemik gelişimine yardımcı olur.
Zengin içeriği nedeniyle hamilelik ve süt verme dönemindeki
annenin, yaşlı ve güçsüz yetişkinlerin beslenmesinde de
kullanılır.
Düşürülmüş Laktoz oranı ile BIO PetActive Puppy
Milk Powder köpeğiniz için kolay sindirim
ve sağlıklı bir beslenme sunar.
L-Carnitin: Vücuttaki yağ asitlerinin metabolizması ve hücrelerde
enerjiye dönüşümü için kullanır. Vücuttaki yağların oranını
azaltmak, kilo vermek, verimsiz kas kitleleri arasındaki yağların
enerjiye dönüşmesini sağlar.

Bio Puppy
200 g
(7.05 oz)
Barkod
8698931093233

Mineraller

Taurin

Sindirimi
Kolay

HS Kodu
2309.90.70.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

Vitamin

60
Kemik
Sağlığı

www.biopetactive.com

Kas
Sağlığı

Sağlıklı
Büyüme

21

Besin Takviyeleri

Köpekler İçin Tamamlayıcı Yem
Tahıllar (buğday, pirinç), Beyaz Şeker, Yağlar ve
yağlar (kümes hayvanları yağı), Et ve Hayvan
Türevleri (tavuk), Mineraller. GDO olmayan
hammaddeler kullanılarak üretilmiştir.
Ham Protein: %9.8, Ham Yağlar ve Katı Yağlar: %6.3
Ham Kül: %2.3, Ham Liﬂer: %2.0

Mix Mini Stuffed Biscuits
200 g
(7.05 oz)

Barkod
8698931092465
HS Kodu
2309.10.51.00.00

Kolideki Adet
20

Köpekler İçin Tamamlayıcı Yem
Tahıllar (buğday, pirinç), Beyaz Şeker, Yağlar ve
yağlar (kümes hayvanları yağı), Et ve Hayvan
Türevleri (tavuk), Mineraller. GDO olmayan
hammaddeler kullanılarak üretilmiştir.
Ham Protein: %7, Ham Yağlar ve Katı Yağlar: %7.5
Ham Kül: %1.6, Ham Liﬂer: %1.7

Mix Mini Vanilla Animals
200 g
(7.05 oz)

22

Barkod
8698931092496
HS Kodu
2309.10.51.00.00

Kolideki Adet
20

www.biopetactive.com

Besin Takviyeleri

Köpekler İçin Tamamlayıcı Yem
Tahıllar (buğday, pirinç), Beyaz Şeker, Yağlar ve
yağlar (kümes hayvanları yağı), Et ve Hayvan
Türevleri (tavuk), Mineraller. GDO olmayan
hammaddeler kullanılarak üretilmiştir.
Ham Protein: %8, Ham Yağlar ve Katı Yağlar: %6.9
Ham Kül: %1.8, Ham Liﬂer: %1.7

Mix Mini Treats Puppies
200 g
(7.05 oz)

Barkod
8698931092489
HS Kodu
2309.10.51.00.00

Kolideki Adet
20

Köpekler İçin Tamamlayıcı Yem
Tahıllar (buğday, pirinç), Beyaz Şeker, Yağlar ve
yağlar (kümes hayvanları yağı), Et ve Hayvan
Türevleri (tavuk), Mineraller. GDO olmayan
hammaddeler kullanılarak üretilmiştir.
Ham Protein: %9.8, Ham Yağlar ve Katı Yağlar: %6.3
Ham Kül: %2.3, Ham Liﬂer: %2.0

Mix Mini Bone Sandwich
200 g
(7.05 oz)

Barkod
8698931092472
HS Kodu
2309.10.51.00.00

Kolideki Adet
20

www.biopetactive.com
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Besin Takviyeleri

BIO-Urinamin

Kedi ve Köpekler İçin Taşıyıcısı Kızılcık Özü
olan C Vitamini Tableti
Köpekler ve kediler için, akut veya kronik tekrarlayan
idrar yolu duyarlılıkları azaltmayı amaçlayan,
genel olarak idrar yolu sağlığını destekleyen, tablet
formunda yem premiksidir.
Kuzey Amerika ve Iskandinav ülkelerinde iyi bilinen kızılcık
(Vaccinium macrocarpon) idrar yolu enfeksiyonlarını önleyen bir
meyvedir. İdrar yolu enfeksiyonlarının sıklıkla rastlanan sebebi
bakterileridir.
Köpeklerde ve kedilerde yaygın bulunan ve idrar yolu
enfeksiyonlarına yol açan bakteri Escherichia coli (E.coli )‘ dir.
Üriner sistemde yaygın olarak bulunan bu bakteri, üriner sistemin
mukoza zarlarına yapışarak anormal bir biçimde çoğalırlar ve üriner
sistemde enfeksiyona sebep olurlar.
Kızılcığın etki mekanizmasının esas olarak kızılcığın aktif içeriği
olan proantosiyanidine (PAC) bağlı oldugu kabul edilmiştir.
Proantosiyanidinin E. Coli yapışkanlığını ciddi bir şekilde azalttığı
gösterilmiş ve kanıtlanmıştır.

•
•
•
•

BIO-Urinamin özellikle proantosiyanidin (PAC) yönünden çok
zengindir.
% 100 doğal aktif içerik ile formüle edilmiştir.
Üst kaliteli kızılcık meyve tozu içermektedir.
Renklendirici içermez.

Bio-Urinamin
40 Çiğneme Tableti
12 g (0.42 oz)
(1 Tablet = 0.3 g)
Barkod
8698931091567

24

Vitamin C

100% Doğal
İçerik

E.Coli
Direnci

İdrar Yolu
Sağlığı

Antioksidan

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

Kızılcık
Ekstraktı

270
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Silycumin

Kedi ve Köpekler İçin Detoks Etkili
Bağışıklık Sistemi Destekleyici
Silycumin kedi ve köpeklerin bağışıklık sistemini
destekleyen, karaciğer fonsksiyonlarını düzenleye
yardımcı yem premiksidir.
Silycumin içeriğinde %80 gibi yüksek bir oranda Silymarin etken
maddesi içeren Deve dikeni ekstratı kullanılmıştır.
Silycumin içerisinde kullanılan Zerdeçal Ekstraktının etken maddesi
Curcumin olarak adlandırılır. Bilinen bir gerçek vardır ki Curcuminin
vücuttaki emilimi zayıftır. Silycumin içerisinde özel teknolojiyle
üretilmiş suda çözünen Curcumin kullanılmaktadır. Bu da ürünün
vücuttaki emilimini artırarak biyoyararlılığını arttırır.
İçeriğindeki Devedikeni ve Zerdeçal;
• Karaciğer ve böbreklerden toksinleri atar
• Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler
• Karaciğer rejenerasyonunu destekler
• Diyabetle hasar gören böbrekleri destekler
• Antioksidan özellikleri anti kanser desteği olarak yarar sağlayabilir.
Kedi ve köpeğiniz antibiyotik ve kemoterapi tedavilerinde, iç ve dış
parazit ilaçları sonrasında ve aşılarla hatta endüstriyel mamalarla
bile birçok toksine maruz kalırlar. Karaciğerde depolanan bu
toksinleri vücuttan atmak için Silycumin kullanılması tavsiye edilir.

Silycumin
for Cats & Small Breed Dogs

Silycumin
for Large Breed Dogs

Silycumin
for Large Breed Dogs

100 Çiğneme Tableti
50 g (1.76 oz)
(1 Tablet = 0.5 g)

45 Çiğneme Tableti
67,5 g (2.38 oz)
(1 Tablet = 1.5 g)

90 Çiğneme Tableti
135 g (4.76 oz)
(1 Tablet = 1.5 g)

Barkod
8698931092298

Barkod
8698931092281

Barkod
8698931092274

HS Kodu
2309.90.96.90.19

HS Kodu
2309.90.96.90.19

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

216

Kutudaki / Kolideki Adet
6

Detoks
Etkisi

Karaciğer
Sağlığı

Kutudaki / Kolideki Adet

216

6

Bağışıklık
Sistemi

144
Antioksidan
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OptiBiomega

Salmon Oil
Kedi ve Köpekler İçin
Omega 3 ve Omega 6
Takviyesi
OptiBiomega Salmon oil ; %100 somon yağı
içermektedir. Somon yağı yüksek oranda Omega 3
ve Omega 6 yağ asitleri içermektedir.
Omega3 ve Omega 6 yağ asitlerinin kanıtlanmış faydaları
şunlardır:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kürk ve deriyi yumuşak ve parlak hale getirir.
Cilt alerjisini önlemeye yardımcı olur.
Artrit (eklem yangısı) gibi koşullarda neden olan enﬂamasyonu
azaltır.
İnﬂamatuvar Bağırsak Hastalığına yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini düzenler.
Fetüs ve yavruların zihinsel gelişimine yardımcı olur.
Yaşlı köpeklerin bilişsel fonksiyonlarını iyileştirir.
Kan basıncı ve trigliseridi düşürür.
Daha fazla kolajen üretmede yardımcı olur.
Eklem problemlerini azaltır.

OptiBiomega
Salmon Oil
250 ml
(8.45 ﬂ oz)
Barkod
8698931093622

HS Kodu
2309.90.96.90.19

100%
Somon Yağı

Omega 3

Omega 6

Sağlıklı
Deri

Parlak
Tüyler

Hafıza
Güçlendirici

Kutudaki / Kolideki Adet
6

26
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OptiBiomega

Omega+
VitaliCAT
Kedi ve Köpekler İçin
Esansiyel Yağ Asiti
Takviyesi
Kediler ve köpekler için balık yağı ile zenginleştirilmiş
Omega 3, Omega 6 yağ asitleri, vitaminler ve çinko
içeren bir sıvı besin takviyesi olarak formüle edilmiştir.
OptiBiomega’yı, yaşlı ve hastalık ve travmalardan güçsüz düşmüş
kedi köpeklerde kullanabilirsiniz. Viyomega, vitamin ya da
doymamış yağlı asiti eksikliklerinden kaynaklanan belirli deri ve tüy
bozukluklarının tedavisinde ve önlenmesinde yardımcıdır.
Omega-3 Beynin oksijenizasyonunu arttırırlar (özellikle yaşlı
hayvanlarda) ve aktif spor yapan köpeklerin performansını
yükseltirler. Yavru köpeklerin öğrenme kapasitesini arttırırlar.
Omega-6 Eksikliği tüylerin kuru, kırılgan ve ince bir görünüm
almasına yol açar. Aynı zamanda cilt bariyerinin bütünlüğünü de
etkiler; cilt dehidrasyona ve infeksiyona daha hassas hale gelir.
Çinko Kollajen ve keratin sentezi açısından da hayati öneme sahiptir.
Dolayısıyla iyileştirici özelliklere sahiptir ve hayvanların kürkünün
daha güzel olmasına yardımcı olur.

OptiBiomega
Omega +
100 ml
(3.38 ﬂ oz)
Barkod
8698931093561

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Çinko

Omega 3

Omega 6

Sağlıklı
Deri

Parlak
Tüyler

Hafıza
Güçlendirici

Kutudaki / Kolideki Adet
1

210
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Bakım Ürünleri
AR-GE laboratuvarlarımızda özenle geliştirdiğimiz
benzersiz çözüm ürünlerimiz küçük dostlarımızın
yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olmak için yenilikçi
formüllerle ve en yüksek standartlarda üretilir.

Bakım Ürünleri

CatiMALT
Paste Pat
Kediler İçin
Tüy Yumağı Önleyici
Kedilerde tüy yumağını önlemek ve gidermek için özel
olarak formüle edilmiş malt macunu
Kediler temizlik amacı ile vücutlarını yalarken bazı kılları da yutarlar ve bu
kıllar zaman içerisinde bazı hayvanlarda kıl yumağı haline gelerek kısmen
ya da tamamen mide bağırsak sisteminde tıkanmalara neden olur.
Eğer ki tüy yumağı mide fazını geçer ve bağırsaklara yönelirse kireçleşip
bağırsakları tıkayabilir. Bu durum genelde uzun tüylü kedilerde sıkça
rastlanılmaktadır. Mide fazındaki kusulamayan tüy yumağı problemi çok
yalanan kısa tüylü kedilerde sık karşılaşılan bir durumdur. Korunmak için
en iyi yöntem, hem kabızlığı önlemesi amacıyla hem de daha henüz top
haline gelmemiş tüy yumaklarının mide ve bağırsaktan nazikçe taşınarak
dışkıyla dışarı atılmasını sağlayan Cati Malt Paste’ın kullanılmasıdır.
İçeriğindeki MOS (Mannan oligasakkarit); Prebiyotik etkisi ile
bağırsaktaki yararlı bakterilerin artmasına; zararlı bakterilerin ise
azalmasına neden olarak dostunuzun yediği yemeklerden maksimum
oranda faydalanmasına yardım eder; bağışıklığın güçlenmesinde rol oynar.

CatiMALT
Paste Pat

CatiMALT
Paste Pat

25 ml
(0.84 ﬂ oz)

100 ml
(3.38 ﬂ oz)

Barkod
8698931093509

Barkod
8698931093196

HS Kodu
3307.90.00.90.19

HS Kodu
3307.90.00.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

12

432

12

144
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Mannan
Oligosakkarit

Prebiyotik
Etki

Sindirim
Destekleyici

Tüy Yumağı
Önleyici
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Bakım Ürünleri

BIODENT
HEXIDINE

Kedi ve Köpekler İçin
Ağız ve Diş Bakım Ürünü

Biodent Hexidine kedi ve köpeğinizde oluşan ağız
kokularının giderilmesinde kullanılmak üzere özel
olarak formüle edilmiştir.
Klorheksidin Glukonat; antiseptik özelliğe sahiptir. Kedi
ve köpeklerde dişerde oluşan plak ve tartarın giderilmesine
yardımcı olurken ağızdaki kötü kokuları da önler.
Çinko Glukonat; plak oluşumunu engellenmede etkisi
bulunmaktadır. Ağızda oluşan sülfür bileşiklerini inhibe ederek
kötü ağız kokularını giderir.
Ağızda hijyen sağlayarak diş eti hastalıklarının en önemli
nedeni olan bakteri plağını azaltır ve önler, nefesi tazeler.

Biodent Hexidine

Biodent Hexidine

50 ml
(1.69 ﬂ oz)

250 ml
(8.45 ﬂ oz)

Barkod
8698931093462

Barkod
8698931093219

HS Kodu
3306.90.00.00.00

HS Kodu
3306.90.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

12

30

480

6

Klorheksidin
Glukonat

Çinko
Glukonat

Teeth
Health

Taze
Nefes

72
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Bakım Ürünleri

BiO
Otic
Kedi ve Köpekler için
Kulak Temizleme Solüsyonu
Kedi ve köpekler için özel olarak formüle edilmiş,
kulak hijyeninin sağlanmasına yardımcı olan,
her türlü kir ve kulak akıntısını temizlemek için
kullanılabilen kulak temizleme solüsyonudur.
Kulaklardaki vaks birikiminin temizlenmesine yardımcı olur.
Kokuyu önler.
Kulak kanalının kuru kalmasını sağlar.

Bio Otic
100 ml
(3.38 ﬂ oz)
Barkod
8698931093295

HS Kodu
3307.90.00.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet

6

252

Kulak
Sağlığı
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Koku
Önleyici
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Bakım Ürünleri

BIO-EYES
Kedi ve Köpekler için
Göz Yaşı Lekesi Çıkarıcı
Bio-Eyes Tear Stain Remover, kedi ve köpeğiniz için göz
etrafında göz yaşı akıntılarına bağlı oluşan lekeleri temizleyici
solüsyondur.
Evcil hayvanınızın gözyaşı lekelerini ve çapaklarını göz çevresinden nazikçe
temizlemenize yardımcı olur.
Düzenli kullanımlar gözyaşı lekelerinin tekrar oluşumunu engeller.
İçeriğindeki Aloe Vera Ekstratı ile hassas derili kedi ve köpeklerde cildi onararak
ve besleyerek temizleme sağlar.

Bio-Eyes
50 ml
(1.69 ﬂ oz)
Barkod
8698931093325

HS Kodu
3307.90.00.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

32

432

Aloe
Vera
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Göz
Sağlığı

Bakım Ürünleri

Bio
GeranioMint
Kedi ve Köpekler İçin
Deri- Tüy Bakım Ürünü
Cilt ve tüylerin sağlıklı ve parlak olması bit, pire ve
kenelerden ileri, gelen cilt tahrişlerini gidermeye yardımcıdır.
Geraniol, gül yağı, sitronella yağı ve palmarosa yağı gibi çeşitli aromatik
bitkilerin uçucu yağlarında bulunan önemli bir monoterpenoid ve bir
alkolüdür. Geraniol çeşitli biyokimyasal ve farmakolojik özellikler sergiler.
Araştırmacılar, Geraniol’ün bitki kaynaklı bir böcek kovucu olarak etkili
olduğunu göstermiştir.
Keneler üzerinde bir kovucu etkinin yanı sıra, bazı türler için larisid ve
yumurta öldürücü etki bildirilmiştir ve çeşitli çalışmalarda antimikrobiyal
ajan olarak potansiyeli vurgulanmıştır.
Karanﬁl yağı Koku verici ve nemlendirici özelliklere sahip antifungaldır.
Karanﬁl yağı, temas sırasında böceklerin dış iskeletini parçalayarak,
dehidratasyona ve ölüme neden olur.
Nane yağı, böceklere özellikle de pire ve kenelere karşı ölümcül etki
gösterebilmektedir. Nane yağı doğada bulunan en önemli oktopamin
blokerlerinden biridir. Oktopamin, omurgasızlarda bulunan önemli bir
nörotransmiterdir.Nane yağı, oktopamin üretimini engelleyerek, böceğin
merkezi sinir sisteminin bozulmasına neden olur. Aynı zamanda böcek
ısırıklarının neden olduğu kaşıntıyı haﬁﬂetmeye yardımcı olur.

Bio Geranio Mint
100 ml
(3.38 ﬂ oz)
Barkod
8698931092403

Kürk
Sağlığı

HS Kodu
3307.90.00.90.19
Geraniol

Karanﬁl
Yağı

Nane
Yağı

Pire
Kovucu

Kene
Kovucu

Bit
Kovucu

Kutudaki / Kolideki Adet
6

216
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Bakım Ürünleri

Yavru ve Genç Köpekler İçin
Tuvalet Eğitim Spreyi
Yavru ve genç köpeklerin tuvalet eğitimine
yardımcı olan, tuvaletini sizin belirlediğiniz alana
yapmasını sağlayan tuvalet eğitim spreyidir.

•
•
•

Alışkanlıkları unutturur, iç ve dış mekanda kullanımı uygundur.
Eğitimin tam olarak arzu edilen sonuca ulaşması köpek cinsine bağlıdır.
Köpeğiniz tuvaletini belirlediğiniz yere yaptığında mutlaka ödüllendiriniz.

Puppy Trainer
Spray
100 ml
(3.38 ﬂ oz)
Barkod
8698931093752

HS Kodu
3307.90.00.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

216

Davranış
Eğitimi
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Çiş
Eğitimi

Bakım Ürünleri

BIO-NATURE
MAGELA
Kediler ve Köpekler İçin
Damlatma Çözeltisi
Bio Nature Magela kedi ve köpekler için bitkisel
yağların karışımı ile hazırlanmış damlatma
çözeltisidir.
• Evcil dostunuzdaki kötü kokuyu giderir.
• Tüylerin daha parlak görünmesini sağlar.
• Deriyi nemlendirir.
İçeriğindeki;
Neem ekstrakt (Margosa) ciltteki kuruluğu giderir ve tüylere
parlaklık verir. Aynı zamanda Neem ekstrakt doğal bit, pire
uzaklaştırıcı olmasıyla bilinir. Neem; içerisindeki aktif madde
alan Azadirachtin sayesinde böceklerde uzaklaştırıcı, beslenmeyi
engelleyici, yumurta bırakmayı önleyici gibi etkiler gösterir.
Palmarosa ve Lavanta yağı ise doğal koku verici aromatik
maddelerdir.
İzopropil miristat yumuşatıcı özelliğine sahiptir .

Bio Nature Magela
Cat Weight:
1-5 kg (2-11 lbs)

Bio Nature Magela
Dog Weight:
1-10 kg (2-22 lbs)

Bio Nature Magela
Dog Weight:
10-20 kg (22-44 lbs)

Bio Nature Magela
Dog Weight:
20-40 kg (44-88 lbs)

Bio Nature Magela
Dog Weight:
40-60 kg (88-132 lbs)

3 x 1 ml
(3 x 0.034 ﬂ oz)

3 x 1.5 ml
(3 x 0.051 ﬂ oz)

3 x 3 ml
(3 x 0.101 ﬂ oz)

3 x 5 ml
(3 x 0.169 ﬂ oz)

3 x 6 ml
(3 x 0.203 ﬂ oz)

Barkod
8698931091451

Barkod
8698931091468

Barkod
8698931091475

Barkod
8698931091482

Barkod
8698931091499

HS Kodu
3307.90.00.90.19

Kutudaki /
Kolideki Adet
6

Koku
Giderici

Parlak
Tüyler

Cildi
Nemlendirir

Böcek
Kovucu

192

%100
Doğal

Palmarosa
Yağı
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Lavanta
Yağı

Nim
Yağı

İzopropil
miristat
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Bakım Ürünleri

Kediler İçin
Oyun Spreyi
Catnip Spray kedilerde davranış değişikliğine sebep olan
nepetalakton aktif organik bileşiğini içeren catnip yağı ve
Kedi otu kökü (Valerian root) içermektedir.
Kediler, burundaki özel reseptörlerle temas ettikleri catnip yağı ve valerian
root daki aromatik yağları solur. Bu reseptörler beyne bağlıdır ve kedinin
davranışlarını etkiler. İçeriğindeki bitkilerin kokusu nedeniyle Catnip Spray
kedilerin büyük çoğunluğunu heycanlandırarak oyun oynama iç güdülerini
uyarır.
Catnip yağından etkilenmeyen bazı kediler kedi otu köküne reaksiyon
gösterebilir. Bu sebeple Catnip Spray içerisinde iki aktif bileşen kullanılarak
sinerjik etki yaratılıp ürün etkinliği arttırıldı.

Catnip
Spray
100 ml
(3.38 ﬂ oz)
Barkod
8698931092410

HS Kodu
3307.90.00.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

36

216
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Kediotu
Kökü

Doğal
İçerik

Sakinleştirici

Oyun

Bakım Ürünleri

h
s
e
r
F
Always

Topaklanan Bentonit Kedi Kumu

Kullanımı kolay ve severek ihtiyaçlarını
gidereceği %100 Doğal Bentonit kedi kumu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek su tutma kapasitelidir.
Doğal koku kontrollüdür.
%99,5 tozdan arındırılmıştır.
Süper topaklanma gösterir.
%100 doğal ve çevre dostudur.
Temizlenmesi kolaydır.
Kabı kuru ve temiz tutar.
Yüksek kalitede bentonitten üretilmiştir.
Ekonomik tüketim sağlar.

Always Fresh
Natural, Kokusuz Kedi Kumu

Always Fresh
Aktif Karbonlu Kedi Kumu

Always Fresh
Ferah Kokulu Kedi Kumu

6 Liter
(203 oz)
Granule Size: 0.6 - 2.25 mm

6 Liter
(203 oz)
Granule Size: 0.6 - 2 mm

6 Liter
(203 oz)
Granule Size: 0.6 - 2.25 mm

Barkod
8698931092601

Barkod
8698931092588

Barkod
8698931092595

HS Kodu
2505.90.00.90.19

Kolideki Adet
4

%100
Doğal

Ultra
Emici

Koku
Giderici

Süper
Topaklanma
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Düşük Toz
Formülü

Doğal
Bentonit
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Kozmetik Ürünleri
Çok çeşitli evcil hayvan bakım ürünleri ve hijyen
ürünlerimizi tüylü dostlarımızın bakımlarını en iyi şekilde
yapmak ve onların sağlıklı olmalarını sağlamak için özel
olarak tasarlıyor ve yüksek standartlarda üretiyoruz.

Kozmetik Ürünleri

DERMAHEXIDINE
SHAMPOO
Köpek Ve Kediler İçin
Antiseptik Şampuan
Dermahexidine Shampoo pH dengeli etkili formülasyonu
sayesinde tüyleri derinlemesine temizler, deri ve tüyleri
besleyerek ekstra güç ve parlaklık verir.
Klorheksidin Glukonat; geniş spektrumlu bir antiseptiktir (mikropları öldürücü
veya gelişmelerini önleyici). Gram negatif, gram pozitif gibi çok sayıda bakteriyeye
karşı etkilidir. Cilt üzerindeki mikropları öldürerek çalışır. Bakterilerin hücre zarının
parçalanmasına neden olur.
Aleo Vera, Bal ve Papatya özleri sayesinde cildi onarır ve besler.

Dermahexidine Shampoo
for Cats & Dogs
250 ml
(8.45 oz)
Barkod
8698931093189

HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

72

Aloe
Vera

Bal
Ekstraktı

Papatya
Eksraktı

Klorheksidin
Glukonat

Paraben
İçermez

Parfüm
İçermez

Nötr
pH

Deri ve Kürk
Sağlığı

Parlak
Tüyler

Köpek ve
Kedi İçin
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Kozmetik Ürünleri

Natural Honey
Shampoo
Kediler İçin Doğal Bal Özlü
Şampuan
pH dengeli formülasyonu ile yoğun tüylü
kedilerin tüylerinin ıslak ve kuru taranmasını
kolaylaştıran bakım şampuanıdır.
İçeriğindeki bal özü, cildi ve tüyleri besleyerek ekstra
parlaklık ve yumuşaklık verir.

Naturel Honey Shampoo
for Cats

Naturel Honey Shampoo
for Cats

250 ml
(8.45 ﬂ oz)

400 ml
(13.53 ﬂ oz)

Barkod
8698931093486

Barkod
8698931093554

HS Kodu
3305.10.00.00.00

HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

6

84

6

48

Bal
Ekstraktı

Dengeli
pH

40
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Parlak
Tüyler

Paraben
İçermez

Cildi
Nemlendirir

Kozmetik Ürünleri

Aloe Vera
Shampoo
Kediler İçin Aloe Vera Özlü
Şampuan
İçeriğindeki özenle seçilmiş yüzey aktiﬂer ve
aloe vera ile kediniz için arındırıcı, nemlendirici
bakım şampuanıdır.
İçeriğindeki Aloe Vera, cilt sağlığını nemlendirerek korur.
Kuru ciltlerdeki sık karşılaşılan dökülme ve kızarıklık
sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.
Cilt üzerindeki serbest radikallerin hareket kabiliyetini azaltan
Aloe Vera cilt hücrelerini ve cilt dokusunu güçlendirir.

Aloe Vera Shampoo
for Cats

Aloe Vera Shampoo
for Cats

250 ml
(8.45 oz)

400 ml
(13.53 oz)

Barkod
8698931093479

Barkod
8698931093547

HS Kodu
3305.10.00.00.00

HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

6

84

6

Aloe
Vera

Parlak
Tüyler

Paraben
İçermez

48
Dengeli
pH
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Cildi
Nemlendirir
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Kozmetik Ürünleri

Puppy
Shampoo
Papatya Özlü
Yavru Köpek Şampuanı
Hayatımıza yeni giren tatlı ve yaramaz
yavrumuzun hassas cildini tahriş etmeden
derinlemesine temizliğini sağlar.
İçerdiği papatya bitkisi ekstratı ve diğer içerikler sayesinde
deriyi ve tüyleri besleyerek ekstra güç ve parlaklık verir.
pH dengeli formülü ve etkili nemlendirme özelliği sayesinde
deriyi nemlendirerek kurumasını engeller.

Puppy
Shampoo

Puppy
Shampoo

250 ml
(8.45 ﬂ oz)

400 ml
(13.53 ﬂ oz)

Barkod
8698931093141

Barkod
8698931093059

HS Kodu
3305.10.00.00.00

HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

6

84

6

Papatya
Ekstraktı

Paraben
İçermez

48

Dengeli
pH

42

Parlak
Tüyler
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Cildi
Nemlendirir

Kozmetik Ürünleri

Aloe Vera
Shampoo
Aleo Vera Özlü
Köpek Şampuanı
İçerdiği özenle seçilmiş yüzey aktiﬂer ile deriyi
nemlendirerek kurumasını engeller.
Kısa tüylü köpeklerde olduğu gibi uzun tüylü
köpekler için de uygundur.
İçerdiği aloe vera ekstratı ve diğer içerikler sayesinde deriyi
ve tüyleri besleyerek ekstra güç ve parlaklık verir
pH dengeli formülü ve etkili nemlendirme özelliği sayesinde
deriyi nemlendirerek kurumasını engeller.

Aloe Vera Shampoo
for Dogs

Aloe Vera Shampoo
for Dogs

250 ml
(8.45 oz)

400 ml
(13.53 oz)

Barkod
8698931093172

Barkod
8698931093042

HS Kodu
3305.10.00.00.00

HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

6

84

6

Aloe
Vera

Parlak
Tüyler

Paraben
İçermez

48
Dengeli
pH
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Cildi
Nemlendirir
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Kozmetik Ürünleri

Natural Honey
Shampoo
Doğal Bal Özlü
Köpek Şampuanı
Yoğun tüylü köpeklerin tüylerinin ıslak ve kuru
taranmasını kolaylaştırır.
İçerdiği bal ekstratı sayesinde deriyi ve tüyleri besleyerek
ekstra güç ve parlaklık verir.
pH dengeli formülü ve etkili nemlendirme özelliği sayesinde
deriyi nemlendirerek kurumasını engeller.

Natural Honey Shampoo
for Dogs

Natural Honey Shampoo
for Dogs

250 ml
(8.45 ﬂ oz)

400 ml
(13.53 ﬂ oz)

Barkod
8698931093165

Barkod
8698931093035

HS Kodu
3305.10.00.00.00

HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

6

84

6

Bal
Ekstraktı

Paraben
İçermez

48

Dengeli
pH
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Parlak
Tüyler
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Cildi
Nemlendirir

Kozmetik Ürünleri

Tea Tree
Shampoo
Çay Ağacı Yağlı
Köpek Şampuanı
Tüylerde yumuşaklık sağlanmasının yanı sıra,
deriyi nemlendirerek kurumasını engeller.
İçerdiği çay ağacı yağı sayesinde tüyleri derinlemesine
temizleyerek kaşıntı giderir. Derinin doğal dengesini
korumasına yardımcı olur.
Ph dengeli formülü sayesinde deriyi ve tüyleri besleyerek
estra güç ve parlaklık verir.

Tea Tree Shampoo
for Dogs

Tea Tree Shampoo
for Dogs

250 ml
(8.45 oz)

400 ml
(13.53 oz)

Barkod
8698931093158

Barkod
8698931093028

HS Kodu
3305.10.00.00.00

HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

6

84

6

Çay Ağacı
Eksraktı

Parlak
Tüyler

Paraben
İçermez

48

Dengeli
pH

www.biopetactive.com

Cildi
Nemlendirir
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Kozmetik Ürünleri

Aleo Vera

Dry Washing
Köpük^Şampuan
Aloe Vera Özlü
Kuru Yıkama Köpük Şampuan
Hassas derili kedi ve köpeklerde Aloe Vera Ekstratı deriyi onarır ve besler.
İçerdiği özenle seçilmiş yüzey aktiﬂer ile deriyi nemlendirerek kurumasını
engeller.

•
•
•
•
•
•

Vücut kokularını giderir, deri ve tüylerin yumuşak ve parlak olmasını
sağlar.
Derinin yağ tabakasını korur.
Derinin savunma gücünü arttırır.
Her türden tüy yapısına sahip kedi ve köpekler için uygundur.
Genel vücut temizliği için idealdir.
Özellikle kış dönemlerinde yıkanması zor olan kedi ve köpekler için
günlük gezintiler sonrasında pati temizliği için idealdir.

Aleo Vera
Dry Washing Foam Shampoo
200 ml
(6.76 ﬂ oz)
Barkod
8698931093073

HS Kodu
3305.90.00.90.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

46

84
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Aloe
Vera

Köpük
Şampuan

Kuru
Yıkama

Parlak
Tüyler

Cildi ve Kürkü
Korur

Köpek ve
Kedi İçin

Kozmetik Ürünleri

Natural Honey
Dry Washing
Köpük^Şampuan

Naturel Bal Özlü
Kuru Yıkama Köpük şampuan
İçerdiği bal ekstratı sayesinde deriyi ve tüyleri besleyerek ekstra güç ve
parlaklık verir.
PH dengeli formülü ve etkili nemlendirme özelliği sayesinde deriyi
nemlendirerek kurumasını engeller.

•
•
•
•
•

Vücut kokularını giderir, deri ve tüylerin yumuşak ve parlak olmasını
sağlar.
Derinin yağ tabakasını korur. Derinin savunma gücünü arttırır.
Her türden tüy yapısına sahip kedi ve köpekler için uygundur.
Genel vücut temizliği için idealdir.
Özellikle kış dönemlerinde yıkanması zor olan kedi ve köpekler ve
günlük gezintiler sonrasında pati temizliği için idealdir.

Natural Honey
Dry Washing Foam Shampoo
200 ml
(6.76 ﬂ oz)
Barkod
8698931093080

HS Kodu
3305.90.00.90.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

84
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Bal
Ekstraktı

Köpük
Şampuan

Kuru
Yıkama

Parlak
Tüyler

Cildi ve Kürkü
Korur

Köpek ve
Kedi İçin
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Kozmetik Ürünleri

BIO MAGIC
Dry Shampoo
Powder
Köpekler için Lavanta ve Biberiye Özlü
Toz Şampuan
Bio-Magic Toz Şampuan kolay kullanımı ile evcil dostunuzun
kürküne canlılık veririr, kötü kokuları önler.

•
•
•
•
•
•

Düzenli yıkama aralarındaki süreyi uzatır.
%100 doğal formülasyon ile hazırlanmış Bio-Magic Dry Shampoo
Powder boya, paraben, sentetik parfüm ve talk pudrası içermez.
Kürkteki kokuyu nötralize eder.
Yağları ve kiri absorbe ederek temizler.
Kürke hacim verir.
İçeriğindeki, bitki özleri deri ve tüy problemlerini gidermede ve tüylerin
sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Bio Magic Dry Shampoo
for Dogs
150 g
(5.29 oz)
Barkod
8698931093301

HS Kodu
3305.90.00.90.00

Lavanta
Ekstraktı

Biberiye
Ekstraktı

%100
Doğal

Toz
Şampuan

Kuru
Yıkama

Nötr
pH

Sağlıklı
Tüy ve Kürk

Talc
Free

Paraben
İçermez

Kutudaki / Kolideki Adet
6

48

72
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Kozmetik Ürünleri

BIO MAGIC
Dry Shampoo
Powder
Kediler için Lavanta ve Biberiye Özlü
Toz Şampuan
Bio-Magic Toz Şampuan kolay kullanımı ile evcil dostunuzun
kürküne canlılık veririr, kötü kokuları önler.

•
•
•
•
•
•

Düzenli yıkama aralarındaki süreyi uzatır.
%100 doğal formülasyon ile hazırlanmış Bio-Magic Dry Shampoo
Powder boya, paraben, sentetik parfüm ve talk pudrası içermez.
Kürkteki kokuyu nötralize eder.
Yağları ve kiri absorbe ederek temizler.
Kürke hacim verir.
İçeriğindeki, bitki özleri deri ve tüy problemlerini gidermede ve tüylerin
sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Bio Magic Dry Shampoo
for Cats
150 g
(5.29 oz)
Barkod
8698931093318

HS Kodu
3305.90.00.90.00

Lavanta
Ekstraktı

Biberiye
Ekstraktı

%100
Doğal

Toz
Şampuan

Kuru
Yıkama

Nötr
pH

Sağlıklı
Tüy ve Kürk

Talc
Free

Paraben
İçermez

Kutudaki / Kolideki Adet
6

72
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Black Pearl
Shampoo

Siyah ve Koyu Tüylü Köpekler İçin Şampuan
•
•
•
•

Bio PetActive Black Pearl Şampuan, siyah ve koyu renk tüylü köpekler
için özel olarak formüle edilmiştir.
UV ﬁltre özelliği sayesinde kürkü zararlı güneş ışınlarından korur.
Güneş ışığından kaynaklanan kırmızı tonları, cilalılığı ve renk solmasını
önlemeye yardımcı olur.
Koyu ve siyah tüylerin zengin, ipeksi ve parlak görünmesine yardımcı
olur. Çok güzel bir koku bırakır. Haﬁfçe ama iyice tüyleri ve cildi temizler,
tüylerin görünümünü canlandırır, parlaklık katar.

Black Pearl Shampoo
250 ml
(8.45 ﬂ oz)

Barkod
8698931092526
HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

48

Beyaz Tüylü Köpekler İçin Şampuan
•
•

•

Bio PetActive Diamond White Şampuan, beyaz ve açık renkli tüylü köpekler için
özel olarak formüle edilmiştir.
Formülasyonundaki optik geliştiriciler, köpeğinizin tüylerini parlak beyaz, temiz
ve sağlıklı görünmesini sağlar. Sararmış ve soluk renkli tüyleri beyazlatmaya
yardımcı olur. Köpeğinizin doğal kürkünün göz kamaştırıcı beyaz ve parlak
rengini ortaya çıkarmak ve köpeğinizin tüylerinin genel görünümünü iyileştirmek
için derin, temiz ve leke çıkarıcı bir formülasyona sahiptir.
Uzun ömürlü hindistancevizi kokusuyla kokuyu giderir ve köpeğinizin güzel
kokmasını sağlar.

Diamond White Shampoo
250 ml
(8.45 ﬂ oz)

50

Barkod
8698931092533
HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

48
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Kozmetik Ürünleri

Easy Grooming
Shampoo

Uzun Tüylü Köpekler İçin Şampuan
•
•
•
•

Bio PetActive Easy Grooming şampuan, uzun tüylü köpekler için tüylerini
yumuşatarak kolay bakım sağlar.
Cildi nemlendirmeye ve kürkleri derinlemesine temizlemeye yardımcı
olur.
Formülasyonundaki D-Panthenol, kürkü güçlendirmeye ve cildin
hasar görmesini önleme direncini artırarak tüylerin yumuşak ve parlak
görünümlü olmasını sağlar
Güçlü görünen tüylerin oluşturulmasına yardımcı olur parlaklık yaratır.

Easy Grooming Shampoo
250 ml
(8.45 ﬂ oz)

Barkod
8698931092540
HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

48

Kısa Tüylü Köpekler İçin Şampuan
•
•
•
•
•

Bio PetActive Sensitive Şampuan, kısa tüylü köpekler için özel olarak
formüle edilmiştir.
Hassas cilt ve tüylerini nazikçe temizlemeye yardımcı olur.
Formülasyondaki Aloe vera özü cildi ve deriyi rahatlatır ve nemlendirir,
böylece yumuşak, parlak ve sağlıklı olur.
Cildi tahriş etmeden kiri ve kokuyu giderir.
Çok güzel bir kavun kokusu verir.

Sensitive Shampoo
250 ml
(8.45 ﬂ oz)

Barkod
8698931092557
HS Kodu
3305.10.00.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

48
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Kozmetik Ürünleri

Wash Wipes
Evcil Hayvanlar için
Kuru Yıkama ve Bakım Havlusu
Wash Wipes, Evcil hayvanınızın günlük temizlik ve bakımı
içindir. Su, sabun, şampuana ihtiyaç duyulmadan evcil
hayvanınıza temizlik ve bakım sağlar. Kedi ve köpeğinizin
tüylerini ve patilerinde bulunan kirleri temizler ve hoş
kokulu parfümü sayesinde kötü kokuları uzaklaştırır.
Temizleme etkisinin yanı yanı sıra içerdiği;
Aloe Vera ile evcil hayvanın tüylerinin daha sağlıklı olmasında katkıda
bulunur.
Provitamin B5 ile cildi besler.
Dimethicon ile tüylere parlaklık verir.
E vitamin ile deriyi besler.
Allantoin ile ölü hücreleri deriden uzaklaştırır.
Nötral pH değeri ile güvenle kullanılabilir. Hoş kokusu ile hayvanınız her
zaman güzel kokar. Tüm ırklara uygundur.

Wash Wipes
25 Adet
Havlu
Barkod
8698931093677

HS Kodu
3401.19.00.13.00

Kutudaki / Kolideki Adet
140

Aloe
Vera

52

Provitamin
B5

Vitamin E

Dimetikon

Allantoin

Nötr
pH
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Hipoalerjenik

Alkol
İçermez

Paraben
İçermez

Kozmetik Ürünleri

Wash Glowes
Evcil Hayvanlar İçin
Kuru Yıkama ve Bakım Kesesi
Wash Gloves Evcil hayvanınızın günlük temizlik ve
bakımı içindir. Su, sabun, şampuan gerektirmeden
evcil hayvanınıza temizlik ve bakım sağlar.
Temizleme etkisinin yanı yanı sıra içerdiği;
Aloe Vera ile evcil hayvanın tüylerinin daha sağlıklı
olmasında katkıda bulunur.
Provitamin B5 ile cildi besler.
Dimethicon ile tüylere parlaklık verir.
E Vitamin ile deriyi besler.
Allantoin ile ölü hücreleri deriden uzaklaştırır.
Nötral pH değeri ile güvenle kullanılabilir. Hoş kokusu ile
hayvanınız her zaman güzel kokar. Tüm ırklara uygundur.

Wash Gloves
8 Adet
Kese
Barkod
8698931093332

HS Kodu
3401.19.00.13.00

Kutudaki / Kolideki Adet
100

Aloe
Vera

Provitamin
B5

Vitamin E

Dimetikon

Allantoin

Nötr
pH
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Hipoalerjenik

Alkol
İçermez

Paraben
İçermez
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Kozmetik Ürünleri

Nergis çiçeğinin bahar kokan
büyüleyici notalarını dostumuzda hissedin...
Zarif kızımızın taze, canlı ve temiz kokması için tamamıyla doğal aromalardan özel olarak
formüle edilmiştir.
• Hassas cildini tahriş etmemesi için minumum oranda alkol içerir
• Yetişkin ve yavru köpekler ve kediler için uygundur.
• Bio PetActive şampuanla kullanıldığında daha iyi sonuç verir.
Perfume Elegance
50 ml
(1.69 ﬂ oz)

Barkod
8698931093103
HS Kodu
3303.00.10.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

576

Kadifemsi orkide çiçeğinin
cezbedici kokusunu dostumuzla birlikte keşfedin.
Süslü kızımızın taze, canlı ve temiz kokması için tamamıyla doğal aromalardan özel
olarak formüle edilmiştir.
• Hassas cildini tahriş etmemesi için minumum oranda alkol içerir.
• Yetişkin ve yavru köpekler ve kediler için uygundur.
• Bio PetActive şampuanla kullanıldığında daha iyi sonuç verir.

Perfume Elegance
50 ml
(1.69 ﬂ oz)

54

Barkod
8698931093097
HS Kodu
3303.00.10.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6
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Kozmetik Ürünleri

Haﬁf vanilya ve yumuşak odunsu notaların
birleşiminden doğan etkileyici bir koku.
Çılgın oğlumuzun taze, canlı ve temiz kokması için tamamıyla doğal aromalardan özel
olarak formüle edilmiştir.
• Hassas cildini tahriş etmemesi için minumum oranda alkol içerir
• Yetişkin ve yavru köpekler ve kediler için uygundur.
• Bio PetActive şampuanla kullanıldığında daha iyi sonuç verir.
Perfume Elegance
50 ml
(1.69 ﬂ oz)

Barkod
8698931093127
HS Kodu
3303.00.10.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6

576

Tutkulu menekşenin sürükleyici kokusunu
dostumuzla birlikte izleyin.
Gösterişli oğlumuzun taze, canlı ve temiz kokması için tamamıyla doğal aromalardan
özel olarak formüle edilmiştir.
• Hassas cildini tahriş etmemesi için minimum oranda alkol içerir
• Yetişkin ve yavru köpekler ve kediler için uygundur.
• Bio PetActive şampuanla kullanıldığında daha iyi sonuç verir.
Perfume Elegance
50 ml
(1.69 ﬂ oz)

Barkod
8698931093110
HS Kodu
3303.00.10.00.00

Kutudaki / Kolideki Adet
6
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Kuş Ürünleri
Kedi ve köpek dostlarımız için ürün geliştirdiğimiz AR-GE
laboratuvarlarımızda kazandığımız teknoloji ve tecrübe
ile ayrıca kafes kuşları ve güvercinler için de yenilikçi
bakım ürünleri ve besin takviyeleri geliştiriyor ve yüksek
standartlarda üretiyoruz.

Kuş Ürünleri

Bio

AvıCare
Kafes Kuşları ve Güvercinler için
Cilt ve Tüy Bakım Ürünü
Bio-Avicare Aerosol, formülünde bulunan Palmarosa yağı
Cymbopogon marti bitkisinden elde edilir.
Alternatif tedavide kullanılan palmarosa yağı nemlendirici özelliği
ile kafes kuşları ve güvercinlerin cilt ve tüylerinin sağlıklı ve
parlak olmasını sağlar. Ayrıca Palmarosa oil doğal bir bit/pire/kene
uzaklaştırıcıdır.
Bio-Avicare Aerosol, cildin doğal yağ dengesini korur.
Kafes kuşlarının kendi kendilerini gagalayıp tüylerini koparmalarından
ileri gelen yara ve berelerin tedavisinde yardımcı olur.
Bio-Avicare Aerosol, pire, kene ve bitlerden ileri gelen cilt tahrişlerini
giderir.

Bio-AviCare
Aerosol
150 ml
(5.07 ﬂ oz)
Barkod
8698931091307

HS Kodu
3307.90.00.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

Tüy
Sağlığı

84

Palmarosa
Yağı

Pire
Kovucu

Kene
Kovucu

Bit
Kovucu
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Bio-Nature Spray
Kafes Kuşları ve Güvercinler İçin
Cilt-Tüy Bakım Ürünü
Bio-Nature Spray, formülünde bulunan Palmarosa yağı
Cymbopogon marti bitkisinden elde edilir.
Alternatif tedavide kullanılan palmarosa yağı nemlendirici özelliği ile kafes
kuşları ve güvercinlerin cilt ve tüylerinin sağlıklı ve parlak olmasını sağlar.
Bio-Nature Spray cildin doğal yağ dengesini korur.
Kafes kuşlarının kendi kendilerini gagalayıp tüylerini koparmalarından ileri
gelen yara ve berelerin tedavisinde yardımcı olur.
Bio-Nature Spray pire, kene ve bitlerden ileri gelen cilt tahrişlerini giderir.

Bio-Nature Spray
100 ml
(3.38 ﬂ oz)
Barkod
8698931091130

HS Kodu
3307.90.00.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

Tüy
Sağlığı

58

108

Palmarosa
Yağı

Pire
Kovucu

Kene
Kovucu

Bit
Kovucu
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Kuş Ürünleri

Kafes Kuşları İçin
Deri Bakım Ürünü
Cilt tahrişleri, cilt lezyonlarının tedavisinde yardımcı olur.
Kuru, pullu, tahriş olmuş ayak, bacak ve gagaların
tedavisine destekleyici olarak kullanılır. Cilt iyileşene kadar
cildi yumuşak tutar.
MANTAX-SCALY formülasyonunda bulunan maddelerden;
Biberiye yağı (Rosemary oil) kuru ve pul pul deri lezyonları için faydalıdır.
Antiseptik özelliklere sahiptir. Ciltteki kuruluğun giderilmesinde yardımcı olur.
Zeytinyağı, doymamış yağ asitleri açısından oldukça zengin bir yağdır. Özellikle
omega-3 açısından zengindir.
Omega-3’ün eksikliğinde ciltte kurumalar, pul pul dökülmeler görülür. Hindistan
cevizi yağı (Coconut oil) cildi yumuşatıcı ve antiseptik özelliklere sahiptir.
Vitamin E antioksidan olarak kullanılmıştır. Parafın likid taşıt madde ve
yumuşatıcı olarak kullanılmıştır.

Mantax-Scaly
20 ml
(0.68 ﬂ oz)
Barkod
8698931091086

HS Kodu
3307.90.00.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

Biberiye
Yağı

432

Hindistan
Cevizi Yağı

Zeytin
Yağı

Omega 3

Omega 6

Vitamin E
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Atyak
Sağlığı

Gaga
Sağlığı
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Kuş Ürünleri

Bio
AvıVitaminasol
Süs Kuşları ve Güvercinler İçin
Aminoasit, Vitamin ve Elektrolit Takviyesi
Bio-Avivitaminasol süs kuşları ve güvercinlerin sağlıklı
gelişimini destekleyen dengeli aminoasit, vitamin ve
elektrolit içerikli sıvı premikstir.
Genel kondisyonu güçlendirir, enerji verir; hastalık ve yorgunluk gibi
durumlardan daha kolay çıkılmasını sağlar.

•
•
•

Karaciğerde detoks etkisi yapar.
Kasları güçlendirir, krampları önler ve uçuş performansı sağlar.
Yeni tüylerin oluşumuna katkı sağlar

Antibiyotik tedavisi, aşı sonra vücut düzenini olması gereken seviyeye
getirir.
İçeriğindeki;
Kolin klorür aminoasit etkinliğini arttırırken yavruların daha hızlı
büyümesini destekler. Aynı zamanda karaciğerde yağ birikimini önler.
Yüksek yoğunluklu aminoasitler (L-Metiyonin, L-Lizin) ve Biotin
sayesinde tüylerin daha sağlıklı ve parlak çıkmasını destekler.

Bio Avi Vitaminasol
500 ml
(16.9 ﬂ oz)
Barkod
8698931091383

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
1

Vitamin

60

20

Amino
Asitler

Elektrolit

L-Lizin

Metiyonin

Biyotin
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Karaciğer
Sağlığı

Kas
Sağlığı

Tüy
Sağlığı

Kuş Ürünleri

MultiMix
Kuşlar İçin Özel Olarak Hazırlanmış
Toz Vitamin ve Mineral Karışımı
MultiMix, tüm yavru ve yetişkin kafes ve salma kuşlarının
vitamin ve mineral ihtiyaçlarının sağlanması ve eksikliklerinin
giderilmesi için özenle hazırlanmış özel bir premikstir.
MultiMix, İçerdiği 13 Vitamin ve 6 Mineral; güvercin papağan, muhabbet
kuşu, hint bülbülü ve kanaryaların tüm ihtiyaçlarını karşılarken, onların
hastalık, stres gibi kötü dış etkenlerden korunmasını sağlar.

•
•
•
•
•

Üreme zamanlarında verim arttırır.
Yumurta ve yavru sağlığının korunmasında yardımcı olur.
Yavru büyümesinin sağlıklı ve hızlı olmasını sağlar.
Mevsimsel tüy dökümü zamanının kısalmasında yardımcı olur.
Yaşlı kuşların artan vitamin ihtiyacını karşılar.

MultiMix
20 ml
(1.76 oz)
Barkod
8698931091055

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

Vitamin

270

Mineraller

Yumurta
Sağlığı

Hızlı
Büyüme

Damızlık
Szonu

Tüy Dökümü
Hızlandırıcı
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Vitamin

Çiftleşme
Sezonu

Tüy Dökümü
Hızlandırıcı

Kafes Kuşları İçin Vitamin Solüsyon
Kanarya, muhabbet kuşu, papağan ve tüm diğer kafes kuşlarının
günlük vitamin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur
MULTİSOL damla,
Muhabbet kuşu, papağan ve diğer kafes kuşlarının vitamin eksikliği sonucu
oluşan hastalıklardan korunması ve direncinin yükseltilmesi,
• Besin ve vitamin alımının sınırlı olduğu hastalık tedavileri sırasında
destekleyici olunması,
• Yemden daha fazla verim alınmasının sağlanması,
• Stres faktörlerinin olumsuz etkilerinden korunması,
• Çiftleşme dönemlerinde verimin arttırılması
• Tüy dökümü dönemlerinin kolay geçirilmesi amaçlarıyla güvenle kullanılır.
Multisol
30 ml
(1.01 ﬂ oz)

Vitamin B

Barkod
8698931091000
HS Kodu
2309.90.96.90.19

Tüy Dökümü
Hızlandırıcı

Damızlık
Performansı

Kutudaki / Kolideki Adet
12

432

BETiSOL

Tüy Dökümü Vitamini
Kanarya, muhabbet kuşu, papağan ve tüm diğer kafes kuşların
B vitamini ihtiyaçlarını karşılayan sıvı vitamin karışımıdır
BETİSOL,
Tüy dökümü dönemlerinde, bu sürecin daha kısa sürede atlatılmasında,
Tüm kuşların stresten korunmak amacıyla sinir sisteminin
güçlendirilmesinde,
• Damızlık veriminin artırılmasında,
• Yavru çıkma oranının yükseltilmesinde
• Yavru gelişiminin olumlu yönde desteklenmesinde,
• İştahsızlık sorunlarının giderilmesinde, güvenle kullanılabilecek bir B
vitamini kompleksidir.

•
•

Betisol
30 ml
(1.01 ﬂ oz)
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Barkod
8698931091031
HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

432
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Kuş Ürünleri

E-Vitasel
Güvercinler ve Kafes Kuşları için
Sıvı Vitamin E – Selenyum
E- Vitasel ; Güvercinler ve kafes kuşları için özellikle
üreme dönemleri için geliştirilmiş sıvı formda Vitamin E
ve Selenyum takviyesidir.
İçeriğindeki:
Vitamin E;
• Antioksidan – Bağışıklık sistemini koruyucudur.
• Viral ve bakteriyel hastalıklara karşı direnci artırır.
• Üreme, kas, dolaşım, sinir ve bağışıklık sistemlerinin bütünlüğünü
ve en iyi şekilde çalışmasını sağlar.
• Dölleme yeteneğini artırır.
• Yumurta üretimi, yumurta doğurganlığı ve kuluçka çıkım oranını artırır.
• Sıcak ve soğuk stresinde verimi yükseltir.
Selenyum;
En önemli etkisi antioksidan özelliğidir.
Hücrelerin, dolayısıyla dokuların yaşlanma sürecini yavaşlatır.
Protein sentezine, büyüme ve gelişmeye yararlıdır.

•
•
•

Selenyum, Vitamin E ile birlikte güçlü bir antioksidan ve hücre
koruyucusu olarak çalışır.

E-Vitasel
30 ml
(1.01 ﬂ oz)
Barkod
8698931091413

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

Vitamin E

432

Selenyum

Antioksidan

Bakteri
Direnci

Kas
Sağlığı

Stres
Azaltıcı
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Yumurta
Sağlığı

Kuluçka
Oranı
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Kuş Ürünleri

DEEP
MiNERAL
Yetişkin ve Yavru Kuşlar İçin
Mineral
Kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi yavru ve yetişkin
kafes kuşlarının mineral ve biotin ihtiyacını karşılamak
için hazırlanmış bir üründür.
Deep Mineral,
• Mineral madde eksikliğini gidererek hastalıklara karşı korur.
• Kafes kuşların kemik ve doku yapısını güçlendirir.
• Yumurtlama döneminde sağlam kabuklu ve çok sayıda
yumurtlamalarını sağlar.
• Kuluçka döneminde yumurtalardan yavru çıkma oranını yükseltir.
• Yavruların sağlıklı gelişip büyümelerini sağlar.
• Yavruların, kanın ve derinin kendini yenilemesine yardımcı olarak
gelişmelerini sağlar.
• Biotin ile desteklenmiş yetişkin kuşların tüylerinin dökülmesini önler.
Tüy dökme zamanını kısaltır.
• Tüylerine sağlıklı, canlı ve parlak bir görünüm kazandırır.
• Kafes kuşlarını her türlü stresten korur.

Deep Mineral
30 ml
(1.01 ﬂ oz)
Barkod
8698931091062

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

Mineraller
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432

Biyotin

Yumurta
Sağlığı

Tüy Dökümü
Hızlandırıcı

Sağlıklı
Deri
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Kuş Ürünleri

Deep
KAOLİN
Süs Kuşları İçin
Bağırsak Sistemi Düzenleyici
DeepKaolin; içeriğindeki bileşenler sayesinde kuşların
bağırsak sistemini düzenlemeye ve bağırsak duvarını
korumaya yardımcı yem premiksidir.
içeriğindeki;
Kaolin; antidiyareik ve bağırsak duvarını koruyucu bir maddedir. Tahriş olan
bağırsak mukozasını kaplayarak korur. Yavaş yavaş şişerek dışkının dışarı
çıkmasını yavaşlatır. Daha da önemlisi diyare durumlarında bağırsaklarda
mevcut olan bakteriler ve ortaya çıkan toksinleri adsorbe ederek zararlı
etkilerini elimine eder. Kaolin suda çözünmez. Absorbe olmadan ve
dolayısıyla değişime uğramadan dışkıyla atılır.
Pektin; Kaolin ile beraber antidiyareik özelliğe sahiptir. Pektin viskoz,
kolloidal ve asidik bir çözelti vererek suda çözünür. Bağırsakta sindirim
hızını azaltır. Pektin kalın bağırsakta su tutucu ve koruyucu özellik gösterir.
Pektin kalın bağırsakta bakteriyel hareket sonucunda tanımlanamayan fakat
asitlerden oluşan bileşiklere dönüşebilir. Bu bileşikler diyareye sebep olan
anormal bakteri ﬂorası için uygun olmayan bir ortam yaratmaktadır.

Deep Kaolin
30 ml
(1.01 ﬂ oz)
Barkod
8698931091291

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
12

Kaolin

432

İshal
Tedavisi
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Kuş Ürünleri

YeastStock
Kafes Kuşları İçin
İnaktif Bira Mayası
YeastStcok; kanarya, muhabbet kuşu,
güvercin, tropikal kuşlar gibi kafes kuşlarının
sağlıklı gelişimini destekleyen İnaktif Bira
Mayasıdır.
İnaktif Bira mayası (Saccharomyces cerevisiae) ve amino
asitlerle birlikte çok değerli bir gıda takviyesidir. B vitamini,
mineral ve zengin eser elementler içerir. Kaliteli maya,
güvercin bünyesinde biyolojik süreçlerin düzenlenmesini
içerdiği vitaminlerle dengeli olarak sağlar.
İnaktif Bira mayasından gelen amino asitler ve vitaminler;
Stres ve stresten kaynaklanan sorunların giderilmesine
yardımcı olur.
Renk boyası ve antibiyotik kullanımdan sonra yıpranan
karaciğer metabolizmasının düzenlenmesinde yardımcı
olur.
Tüy mevsiminde güvercinlerin tüy atılımını rahatlatır ve
hızlandırır ayrıca tüylerin parlak ve sağlam çıkmasını sağlar.
Kuşların enerjisini arttırır.
İnaktif bira mayasından gelen probiyotikler; sindirim
sistemi düzenleyerek gıdalardan daha fazla yaralanmasını
sağlar.

YeastStock
250 g
(8.82 oz)
Barkod
8698931091116

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Bira
Mayası

Vitamin B

Mineraller

Stres
Azaltıcı

Karaciğer
Sağlığı

Tüy Dökümü
Hızlandırıcı

Enerji

Probiyotik

Sindirim
Düzenleyici

Kutudaki / Kolideki Adet
1

66

80
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Kuş Ürünleri

Pigeon-VİT
Güvercinler İçin
L-Carnitine İçerikli Vitamin Tableti
Pigeon-VİT güvercinlerin sağlıklı gelişimini
desteklemek, günlük vitamin ihtiyacını karşılamak
üzere formule edilmiş tablet formunda premikstir.
Pigeon-VİT;
Güvercinlerin kondisyonlarını artırarak uçuş sürelerini uzatır,
hastalık dönemlerinde, antibiyotik tedavilerinin yan etkilerini
azaltmak amacıyla, üreme dönemlerinde yavru kalitesini artırmak,
yavruların gelişme dönemlerinde ve tüy döküm mevsiminde
kullanılır.
İçeriğindeki L-Carnitine;
• Yavruların büyümesini destekler.
• Yağ yakmayı destekler ﬁziksel efor enerji harcanmasında daha iyi
sonuçlar alınmasını sağlar.
• Kaslarda laktik asit birikimi azaltır buna bağlı yorulma ve
krampları önler.

Pigeon-VİT
150 g
(5.29 oz)

L
Barkod
8698931092151

HS Kodu
2309.90.96.90.19

L-Karnitin

Uzun
Uçuş Süresi

Tüy Dökümü
Destekleyici

Damızlık
Destekleyici

Sağlıklı
Büyüme

Kas
Destekleyici

Kutudaki / Kolideki Adet
6

144
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Kuş Ürünleri

Flora Control
Bağırsak Flora Kontrolü
Güvercinler ve Süs Kuşları İçin
Flora Control probiyotik içerikli bir bağırsak
düzenleyicidir. Bu besin takviyesi doğal
bağırsak ﬂorasını korur ve patojenik
bakterilerin çoğalmasını engeller.
İyi huylu bakterilerin bağırsak içinde miktarca fazla
olması güvercinin genel sağlığını da olumlu etkiler.
Fakat patojenik bakterilerin miktarındaki artış dışkının
sulanmasına yol açar, bu da elektrolit ve sıvı kaybına
neden olur.
Flora Control kullanarak bu sorunu ortadan kaldırabiliriz.
Antibiyotik kullanımı ise hem iyi hem de kötü huylu
bakterileri öldürür. Bu nedenle Flora Control doğal
bağırsak ﬂorasının korunması, patojenik bakterilerin
bağırsak duvarına yapışmasının engellenmesiyle genel
sağlığı korur.

Flora Control
250 g
(8.82 oz)
Barkod
8698931091314

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
1

68

80
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Probiyotik

Bağırsak
Sağlığı

Kötü Bakterileri
Azaltır

Kuş Ürünleri

Spirulina
Tüm
Kuşlar İçin
BioPetActive Spirulina; Kuşların sağlıklı gelişimi
dengeleyen Spirulina içerikli yem premiksidir.
İçeriğindeki Spirulina;

•
•
•
•
•

Birçok vitamin, mineral ve proteinleri barındıran tamamen doğal
bir besindir.
% 60 protein oranıyla en iyi bitkisel protein kaynağıdır.
Günlük beta karoten, vitamin B12, vitamin B kompleks,
demir, esansiyel mineraller ve gama-linolenik asit ihtiyacının
tamamına yakınını karşılar.
Tüm esansiyel aminoasitleri içerdiği için tam bir proteindir.
Hücre duvarı mukopolisakkaritlerden oluşur, yapısında selüloz
yoktur. Bu yapısal özellik, spirulinayı kolay sindirilebilir ve
hazmedilebilir yapar.

•

Sağlıklı ve pırıl pırıl tüy oluşumunu sağlar.

•

Sağlıklı bağırsak ﬂorası oluşumunu destekler.

Spirulina
100 g
(3.53 oz)
Barkod
8698931091161

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Spirulina

Vitamin

Mineraller

Amino
Asitler

Vitamin B

Vitamin B12

Demir

Beta
KAroten

Gamma
Linolenik Asid

Sindirimi
Kolay

Sağlıklı ve
Parlak Tüyler

Bağırsak
Sağlığı

Kutudaki / Kolideki Adet
6

192
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Kuş Ürünleri

BreedVİT-E
Üreme Dönemi İçin E Vitamini
(Güvercinler, Kafes kuşları ve Sürüngenler İçin)
BreedVİT-E, E vitamini ile zenginleştirilmiş bir toz
vitamin ve amino asit karışımıdır.
İçeriğindeki; E Vitamini etkili bir doğurganlık - üretkenlik
vitaminidir. Embriyoların hayatta kalma kabiliyetini arttırdığı gibi
yumurta ve döl veriminde bariz fark yaratır. E vitamini doğal bir
antioksidandır. Kuşların hücre yapısını korur, üreme isteğini artırır ve
kondisyonunun her daim sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Lizin eksikliği yavrularda büyümeyi yavaşlatır.
Arjinin büyüme hormonu üretimi de dahil olmak üzere bir çok
önemli vücut fonksiyonlarında rol oynar. Üreme sistemindeki
problemlerin giderilmesine yardımcı olur. Arjinin hücre
bölünmesinde oynadığı temel rolü nedeniyle kemik yaralanması ve
doku hasarını iyileştirmek için gereken süreyi azaltır.

BreedVİT-E
70 g
(2.47 oz)
Barkod
8698931091284

L

HS Kodu
2309.90.96.90.19
Vitamin E

Lizin

Arjinin

Üreme
Sağlığı

Yumurta
Sağlığı

Sağlıklı
Büyüme

Kutudaki / Kolideki Adet
6

70

192
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Kuş Ürünleri

BirdVitafix
Vitamin, Mineral ve Aminoasit Karışımı
(Güvercinler ve Kafes Kuşları İçin)
BirdVitaﬁx Güvercinlerin ve kafes kuşlarının sağlıklı
gelişimini desteklemek, günlük vitamin, mineral ve
aminoasit ihtiyacını karşılamak üzere formüle edilmiş
premikstir.
BirdVitaﬁx üreme sırasında, hastalıklarda, tüy dökümünde,
yarışma öncesinde ve sonrasında, sergi gösterileri sırasında, stres
problemlerinde kuşların dirençlerini arttıran bir üründür. Kuşların
bağışıklık sistemini güçlendirir ve performansını arttırır.
Yıl boyunca kullanıma uygun olan toz formundaki BirdVitaﬁx
kuşların içme suyuna katılarak uygulanır. Üreme dönemlerinde
verimi arttırmak amaçlı BreedVİT-E ile birlikte kullanılması tavsiye
edilir.

BirdVitaﬁx
75 g
(2.65 oz)
Barkod
8698931091253

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
6

Vitamin

Mineraller

Amino Asitler

Stres
Azaltıcı

Bağışıklık
Sistemi

Tüy Dökümü
Direnci

192
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Kuş Ürünleri

Calsi Bird
Güvercinler ve Kafes Kuşları İçin
Kalsiyum
Calsi Bird yüksek kaliteli, suda çözünür
kalsiyum kaynağıdır. Bu besin takviyesi,
kalsiyum eksikliğinde, üreme mevsiminde, genç
kuşlarda iyi iskelet gelişimi için, iyi yumurta
kabuğu oluşumu için kullanılmaktadır.
Kalsiyum kuşun vücudunda esansiyel bir elementtir. Diğer
faydalarının yanı sıra bu sinir sisteminin doğru çalışması
için gereklidir. Kuşlarda kalsiyum eksikliği ciddi sağlık
sorunlarına yol açar. Kuşa yeterince kalsiyum verilmediği
takdirde, iskelet ve kemik deformasyonuna neden olur.
Kötü yumurta kabuğu oluşumuna sebep olur.
Üreme ve büyüme mevsiminde kuşlar için ekstra kalsiyum
verilmesi dolayısıyla şiddetle tavsiye edilir. Yeterli kalsiyum
iyi yumurta kabuğu oluşumu ve sağlıklı bir iskelet
gelişimini sağlar.

Calsi Bird
250 g
(8.82 oz)
Barkod
8698931091321

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet
1

72

80
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Kalsiyum

Yumurta
Sağlığı

İskelet
Gelişimi

Kuş Ürünleri

AviBiotin
Güvercinler
ve Tüm Kafes Kuşları İçin
AviBiotin tüy dökümü dönemlerinde, tüy
problemlerinin giderilmesinde yardımcı olarak
geliştirilen kuşlar için biotin ve çinko takviyesidir
İçeriğindeki;
Biotin kuşların tüy dökümü dönemini daha kolay atlatıp daha
kısa sürede tüy oluşumunu destekler. Yeni çıkan tüylerin canlı ve
parlak, cildin daha sağlıklı olmasını sağlar. Biotin aynı zamanda
sinir sisteminin daha düzgün çalışmasında rol oynar.
Çinko vücuttaki genel etkisinin yanı sıra kollajen ve keratin sentezi
açısından da hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla iyileştirici özelliklere
sahiptir ve kuşlarda cildin bütünlüğü ve tüylerin kalitesi açısından
da büyük önem taşıyan bir elementtir Çinko birçok metabolik
sistemde koenzim olarak görev görür. Üremede önemli bir role
sahiptir. Kısa ve yoğun kas çalışmaları sırasında üretilen laktatların
atılmasına yardımcı olur.

AviBiotin

AviBiotin

35 g
(1.23 oz)

75 g
(2.65 oz)

Barkod
8698931091239

Barkod
8698931091246

HS Kodu
2309.90.96.90.19

HS Kodu
2309.90.96.90.19

Kutudaki / Kolideki Adet

Kutudaki / Kolideki Adet

6

270

6

Biyotin

Çinko

Rahat
Tüy Dökümü

Sağlıklı
Deri

Canlı
Renkler

Genel
Sağlık

216
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Fabrika
Firmamız bütün mamullerini hijyenik altyapıya sahip olan tesislerinde, H.A.C.C.P
normlarına uygun olarak oluşturduğu temizlik ve dezenfeksiyon kuralları
çerçevesinde çalışarak üretmekte ve üretimin her kritik noktasını olası tehlikelerin
önlenmesi için kontrol altında tutmaktadır. HACCP Gıda Güvenlik sistemi
uygulamalarının amacı; evcil dostlarımıza kaliteli ve sağlıklı ürünler sunmaktır.
HACCP Gıda Güvenlik Sistemi ile hammadde alımından tüketime kadarki tüm
aşamalarda evcil dostlarımızın sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek olası tüm
etkenleri kontrol altına alarak, ürün güvenliği sağlarız.
Kalite ilkesinden asla taviz verilmeyen Mar Kimya
ürünlerinde, kimyagerler ve veteriner hekimler
tarafından üretimin her aşaması
denetlenmekte ve yurtiçi ve
yurtdışından tedarik edilen
kaliteli hammaddeler
kullanılmaktadır.

AR-GE

AR-GE Laboratuvarlarımız
Her geçen gün gelişen pet
sektöründeki değişiklikleri
yakından takip edebilmek
ve yeni ürün üretebilme
çalışmalarına yön verebilmek
için gelişmiş bir AR-GE
departmanı oluşturduk.

Geniş ürün yelpazesine sahip olması
açısından Pet sektöründe Türkiye’nin önde
gelen kuruluşlarından birisi olan Mar
Kimya, ülke ekonomisine katkısını artırmak
amacıyla üniversiteler ve diğer özel
kuruluşlar ile sıkı işbirliği içerisinde olup
görüş ve bilgi alışverişinde bulunmakta
ve ayrıca bu vasıta ile personeline sürekli
olarak gelişen teknoloji konularında
eğitimler vermektedir.

Üretim

Kalite Politikamız
Mar Kimya, dünya standartlarında kaliteli
hizmet ve ürün, üstün müşteri desteği ve
üstün değer sunmayı taahhüt eder.
Amacımız müşterilerimizin beklentilerinin
ötesinde memnuniyet sağlamak ve kalite
yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli
iyileştirmek ve evcil hayvan endüstrisinde
lider firmalardan biri olarak şirketimizin
büyümesini ve gelişimini iyileştirmektir.

Mar Kimya’nın ürettiği ürünler yaygın
dağıtım ağı ile tüm ülkeye ulaştırılmaktadır.
Müşterilerine kaliteli ve sağlıklı ürünler sunma
hedefini belirleyen Mar Kimya, Türkiye’de 81
şehre ürün ve hizmetlerini sunarak dünyadaki
30’dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Mar Kimya, ürünlerini Avrupa yönergelerine ve düzenlemelerine, GMP, ISO 22000: 2005’e göre
üretmektedir ve veterinerlik ürünlerinin üretiminde kalıcı bir kalite ve güvenlik düzeyi sağlamak için
gerekli olan ABD FDA’ya tescil edilmiştir.

R&D

GMP

FDA

Sürekli değişen evcil
hayvan endüstrisindeki
değişiklikleri yakından
takip etmek ve yeni
ürünler üretmek için
çabaları yönlendirmek
üzere gelişmiş bir Ar-Ge
departmanı kuruldu.

GMP Sertifikasyonu ile
ürünlerimiz, AB yönergelerine
ve düzenlemelerine uygun
bir ortamda üretilmekte
ve ürünlerin kalite
standartlarına uygun
olarak tutarlı bir şekilde
üretilip kontrol edilmesini
sağlamaktır.

Mar Kimya, 2002 tarihli
Biyo Terörizm Yasası
ve FDA Gıda Güvenliği
Modernizasyon Yasası ile
değiştirilen Federal Gıda
İlaç ve Kozmetik Kanunu
uyarınca ABD Gıda ve İlaç
İdaresi’ne tescil edilmiştir.

Vizyonumuz
Evcil hayvan endüstrisinde küresel liderlik konumunu kazanmak ve sürdürmek. Mar Kimya, çalışanları,
üreticileri ve tedarikçileriyle birlikte büyümeyi ve uluslararası alanda “bölgesel bir güç” olmak ve
müşterileriyle birlikte karlılığını ve verimliliğini arttırmak için müşterileriyle bütünleşmeyi hedeflemektedir.

Misyonumuz
Doğal olarak, evcil hayvanlarınız için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yüksek kaliteli ürünler
sunmaktır.

Kalite / Sertiﬁkasyon

GMP

FDA

ISO 22000:2005

ISO 9001:2008

Good Manufacturing Practices

U.S. Food and Drug Administration

Kataloğumuzun bu
bölümünde yer alan
ürünlerimizle ilgili
olarak Tarım ve Orman
Bakanlığı’ndan alınan bazı
kayıt ve beyan belgelerini
paylaşmak istiyoruz.
Evcil hayvanınızın
sağlığının, onlar için almayı
düşünebileceğiniz herhangi
bir üründe bu sertifikaları
araması önemlidir!

/ÇizgiBey
Basım Yer�:
Erdem Ofset Matbaacılık Ambalaj
Mak. Gıda ve İnş. San. T�c. Ltd. Şt�.
Basım Tar�h�: 26.06.2019

Onların sağlıklı,
sizin mutlu olmanız için.

Mar Kimya Veteriner Hizmetleri Hayvan İlaçları
Hayvancılık İthalat İhracat Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.
10036 Sk. No:11 ITOB OSB Menderes / İZMİR
info@markimya.com
www.markimya.com
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