ALAVIS™ EXTRA
JEMNÝ ŠAMPON (500 ml)

ALAVIS™ 5 (90 tbl.)
Komplexní kloubní výživa pro psy a kočky

Pro psy k udržení zdravé a kvalitní kůže



psům a kočkám s kloubními obtížemi



obsahuje aloe vera a konopný olej



starším psům



pro podporu léčby při kožních onemocněních



vhodné také pro preventivní podávání



pro lepší kvalitu srsti a vyšší lesk

ALAVIS™ OCHRANNÝ
A HOJIVÝ BALZÁM (50 g)

ALAVIS™ 5 MINI (90 tbl.)
Komplexní kloubní výživa pro psy a kočky

Ošetření polštářků psích tlapek



snadnější podávání psům malých plemen a kočkám



ochrana a podpora hojení polštářků psích tlapek



pro psy a kočky s kloubními obtížemi



na drobné oděrky i při chronickém poškození



vhodné také pro preventivní podávání



obsahuje patentovanou látku Hemagel

ALAVIS™ CELADRIN 500 mg (60 cps.)
Patentově chráněná látka Celadrin®

ALAVIS™ PLAQUEFREE (40 g)
Pro zdravé zuby a dásně psů a koček



účinná lubrikace kloubní chrupavky



psům a kočkám s kloubními obtížemi



tlumí bolestivost kloubů



starším psům



rychlým nástup účinku, snadno vstřebatelný



vhodné také pro preventivní podávání

ALAVIS™ SHELBY PRO SRST
A VITALITU (200 ml)

ALAVIS™ KLOUBNÍ VÝŽIVA (90 tbl.)
Velice intenzivní výživa kloubů pro psy

Pro kvalitní, zdravou a lesklou srst



glukosamin a chondroitin ve vysoké koncentraci





zabezpečuje správnou funkci kloubní chrupavky,
její pevnost, pružnost a odolnost

přírodní panenský olej z lososa nejvyšší kvality
obohacený o vitamíny a minerály



na zlepšení celkové zdravotní kondice psa

ALAVIS™ MSM
+ GLUKOSAMIN SULFÁT (60 tbl.)
Pro správnou funkci vazů, šlach, kloubů a kostí

ALAVIS™ TRIPLE BLEND
EXTRA SILNÝ (700 g)
Komplexní kloubní výživa pro koně



kombinace látky MSM a glukosamin sulfátu



psům a kočkám s kloubními obtížemi



vhodné pro mladé psy a psy malých plemen



starším psům



při dysplazii kloubu nebo luxaci a subluxaci pately



vhodné také pro preventivní podávání

ALAVIS™ SINGLE MAXÍK (600 g)

ALAVIS™ MSM PRO KONĚ (600 g)

Proti zánětu a bolesti a na zpevnění vazů a šlach

Proti zánětu a bolesti a na zpevnění vazů a šlach



ultra čistá podoba látky MSM v kombinaci
se značkovými kolageny Collyss a Cartidyss



ultra čistá podoba látky MSM v kombinaci
se značkovými kolageny Collyss a Cartidyss



vhodné při poúrazových a pooperačních stavech



vhodné při poúrazových a pooperačních stavech

ALAVIS™ CALMING (30 tbl.)
Na potlačení stresu a nervozity u psů a koček


při ohňostrojích a bouřkách, změnách prostředí,
návštěvách veterináře nebo cestování



rychlý nástup účinku

Patron ca, s.r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

www.alavis.cz

