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  ®

A BiogenicVet állatorvosi megoldás a kutyák és macskák problémáira!

A tömegtájékoztatásból zúdulnak ránk a hatásos reklámok az egészség megőrzése 
és a természetes eredetű táplálék kiegészítők használatára – a nézőkben azt az érzést 
keltik, hogy aki ad valamit magára és a családjára, az áldoz az egészségére és szedi 
ezeket a termékeket.

Itt lép be a képbe, hogy a kutya- és macskatulajdonosok a kedvenceiket is család-
tagnak tekintik, és hasonló készítményeket keresnek az állataik számára is az állat-
orvosoknál.

Ezeket a vevői igényeket elégíti most ki az AlphaVet a széles spektrumot lefedő 
BiogenicVet takarmány-kiegészítő termékcsalád bevezetésével, amely két tucatnyi  
különböző terméket tartalmaz. A választékban megtalálhatók húgyúti problémákra, 
veseelváltozásokra, emésztésre, kardiovaszkuláris rendszerre és májműködésre ható 
szerek, ízületvédők, immunerősítők és egy vérszegénységben használható készít-
mény is.

Ahogy a termékcsalád neve – a BiogenicVet is mutatja, ezeket a termékeket kizárólag 
állatorvosi rendelőkön keresztül forgalmazzuk, egyedi szerződések alapján.

  ®

  ®
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IMMUNO

Adagolás: 1 kapszula naponta 15 
kg testtömegre. 15 kg testömeg 
felett napi 2 kapszula.

Összetétel: Béta-glukán és Mannán-
oligoszacharid 500 mg/g; C-vitamin 100 mg/g; 
Cink oxid 10 mg/g; Folsav 0,5 mg/g

• Étrendkiegészítő a kutyák és macskák részére a sejtes, 
humorális és nem specifikus immunitás erősítésére, 
amelynek fontos szerepe van a vírusok, baktériumok és 
tumoros sejtek elleni küzdelemben.

60 

kapszula

• Adható a veszélyeztetett, vagy vírusos, baktériumos 
megbetegedésben szenvedő kutyáknak és macskának 
az egész fiataltól az idős korig, a rákban szenvedő és a 
vemhes állatoknak is, amelyek az immunitást átadják az 
utódaiknak.

IMMUNOXANTIN

Adagolás: 1 kapszula naponta 
10 testtömeg kilogrammonként, 
illetve ahogy az állatorvos rendeli.

Összetétel: β-Glükán 200 mg/g; Echinacea 
purpurea 200 mg/g; C-vitamin (L-aszkorbinsav) 
100 mg/g; Cink oxid 50 mg/g; Astaxanthin 5 mg/g

• Takarmány kiegészítő kutyák és macskák számára 
a celluláris és humorális, nem-specifikus immunitás 
erősítésére, ami fontos a vírusokkal, baktériumokkal és 
daganat sejtekkel szembeni küzdelemben.

• Olyan kutyák és macskák számára, amelyek fertőzési 
kockázata magas, vagy már bakteriális vagy virális 
fertőzésekben szenvednek, továbbá nagyon fiatal vagy 
idős egyedeknek, különösen daganatos megbetegedésben 
szenvedőknek, vemhes állatoknak, amelyek ellést követően 
az tejjel átadják a védettséget az újszülötteknek.

50 

kapszula
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HEPATOSIL ADVANCED

Adagolás: Kutya: 1 tabletta naponta 10 
testtömeg kilogrammonként.
Macska: ½ tabletta naponta 5 testtömeg 
kilogrammonként, illetve az állatorvos 
utasítása szerint.

30 

tabletta

Összetétel: Szilimarin 250 mg; L-Or-
nitin-L-aszpartát (LOLA) 50 mg; S-ad-
enozil-metion (SAMe) 45 mg; Száraz 
articsóka kivonat 40 mg; E-vitamin 20 
mg; 

• Takarmány kiegészítő kutyáknak és macskáknak, 
támogatja a máj működését májfunkció zavarok és 
májelégtelenség esetén.

HEPATO FORTE

Adagolás: Kutyák: 1 tabletta 15 kg 
testtömegre naponta. Macskák: 
1/2 tabletta naponta, vagy az ál-
latorvos tanácsai szerint.

30 

tablettaÖsszetétel: L-ornitin-L-aszpartát 200 mg; S-ade-
nozil-metionin (SAMe) 100 mg; Magnézium-sz-
tearát; Cink-oxid 100 mg; E vitamin 100 mg

• A termék a macskák és a kutyák májfunkciójának 
megőrzésére szolgál a máj működésének rendellenessége 
esetén.

• Különösen alkalmas a krónikus májmegbetegedések 
és a méregtelenítés esetére, akárcsak a babeziózisnál. 
Regenerálja és védi a hepatocitákat, elősegíti a máj 
regenerációját és normális működésének visszatérését.
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CARDIO

CARDIO SMALL BREEDS

Adagolás: 1 tabletta kétszer naponta 
15 kg testtömegre, vagy az állatorvos 
utasításai alapján.

Adagolás: 1 kapszula kétszer napon-
ta 5 kg testtömegre vagy az állatorvos 
utasításai szerint.

Összetétel: L-karnitin-tartarát 150 mg; Taurin 
150 mg; Magnézium 100 mg; E-vitamin 50 
mg; Koenzim Q10 30 mg

Összetétel: L-karnitin-tartarát 50 mg; Taurin 
50 mg; Magnézium 35 mg; E-vitamin 17 mg; 
Koenzim Q10 10 mg 

• Ezen étrendkiegészítő a kutyák szív-és érrendszerének 
normális működését segíti elő.

60 

kapszula60 

kapszula

HEMOPLEX

Adagolás: 1 kapszula naponta 15 kg 
testtömegre. A kapszula kinyitható 
és a tartalma az ételbe keverhető.  
A HEMOPLEX-et 2-4 hétig kell ada-
golni (a páciens vérképétől függően).

Összetétel: Magnézium-oxid 300 mg/g Vas 
150 mg/g; Réz 150 mg/g; C-vitamin 75 mg/g; 
66-vitamin 75 mg/g; Koenzim Q1030 mg/g; 
Folsav 12 mg/g; B12-vitamin 65 pg/g; 

• Takarmány kiegészítő a látható anémiás tüneteket 
mutató kutyák részére. A termék tartalmazza a szükséges 
anyagokat a hematopoezishez.

• A HEMOPLEX-et a regeneratív anémiánál és az autoimmun 
hemolitikus anémiánál kell alkalmazni. Babeziózis, a 
lépeltávolítás után. Elősegíti a csontvelő funkciójának a 
működését, ellátja könnyen hasznosuló vassal, erősíti a 
vörös vértestek kialakulását és rövidíti a felépülési időt.

50 

kapszula
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RENAL

Adagolás: 1 tabletta 10 kg testtömegre 
naponta kétszer vagy az állatorvos uta-
sításai alapján. 50 

tabletta

Összetétel: Kitozán 20 mg 
Magnézium-karbonát 300 mg; 

• Alkalmazandó a kutyáknál és macskáknál krónikus 
veseelégtelenségben és hiperfoszfatémiában.

RENITINE

Adagolás: 1 g 5 kg testtömegre napon-
ta kétszer vagy az állatorvos utasításai 
alapján.

80/180 g 

por

Összetétel: Kitozán 10 mg/g 
Magnézium-karbonát 15 mg/g;

• Alkalmazandó a kutyáknál és macskáknál krónikus 
veseelégtelenségben és hiperfoszfatémiában.
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ProBIO Paste
Étrendkiegészítő a kutyák és macskák részére 
a bélműködés rendellenessége esetére.  
A normális emésztési funkció megőrzéséhez. 

Összetétel (60/30 ml): Enterococ-
cus faecium NCIMB 10415 2,5x 
10 11CFU/kg, illetve 1x10 9CFU/g. 
A természetes hasznos baktériumok,  
amelyek segítenek a hasznos baktéri-
umok szintentartásához és a patogén 
fajták kizárásához. Kaolin, Akác, Pektin, 
Kurkuma, Növényi olaj, Marhahús aro-
ma (ízesítőanyag).

Adagolás: ProBIO paszta 30 
ml adagja 24 órára: <5 kg 
testsúly: 2 ml 2 alkalommal 
naponta; 5-15 kg testsúly: 3 ml 
2 alkalommal naponta; 15-30 
kg testsúly: 5 ml 2 alkalommal 
naponta; >30 kg testsúly: 7 ml 
2 alkalommal naponta

Fecskendő 

(30/60 ml 

tartalom)

ProBIO
Étrendkiegészítő a kutyák és macskák részére a 
bélműködés rendellenessége esetére. 
A normális emésztési funkció megőrzése céljából.

Összetétel: Enterococcus faecium NCIMB 10415 2,5x 
10 11CFU/kg; 1 x10 9CFU/g Atermészetes hasznos 
baktériumok amelyek segítenek a hasznos bak-
tériumok szintentartásához és a patogén fajták 
kizárásához. Kaolin, Akác, Pektin, Kurkuma, Növényi 
olaj, Marhahús aroma (ízesítőanyag).

Adagolás: 1 tasak 
naponta 20 kg 
testtömegre vagy 
az állatorvos utasí-
tásai alapján.

30 darab 

4 g-os 

tasak
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Multipro kapszula

Adagolás: 1 kapszula naponta 
illetve az állatorvos tanácsai 
alapján.

50 

kapszula

Összetétel: Probiotikus; Enterococcus faecium 
NCIMB 10415 2 x 1 09CFU/g; Az Enterococcus faeci-
um; Bacillus subtilis 2 x 109 CFU/g; 

Étrendkiegészítő a kutyák és macskák részére a bélműködés 
rendellenességeinek esetére (akut hasmenés a féreghajtást 
követően, vagy a kölyök kutyák és macskák esetében, ha 
híg a székletük). A normális emésztési funkció megőrzése 
céljából.

Carbon Active

20/60 

kapszula

Adagolás: Kutyák és macskák 
2-3 kapszula 20 kg testtömegre 
3-4 alkalommal naponta vagy 
az állatorvos utasításai alapján. 
Az ételbe is bekeverhető.

Összetétel: Aktív szén 250 mg. Egyéb összetevők: Zse-
latin. Az aktív szénnek van egy olyan tulajdonsága, 
hogy adszorbeál nagy mennyiségű szerves és szervet-
len eredetű anyagot, valamint gázokat a különleges, 
nagy felületű részecskéknek köszönhetően. Az adszor-
beált anyagokat a bélcsatornában tartja, amelyek ezt 
követően a bélsárral kiürülnek.

Kutyák és macskák részére a bélműködés rendellenessége 
esetére. A normális emésztési funkció megőrzése és a szervezet 
méregtelenítése céljából.
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VETAMANOZA
Karbantartja a kutyák és macskák húgyútainak egészségét.

A kutyáknál és a macskáknál való használatra a húgyútak 
Escherichia coli vagy egyéb baktériumokkal (Staphylococcus, 
Streptococcus, Proteus, Klebsiella) szövődött fertőzései 
esetén.

Adagolás:  Kutyák és macskák: akut fertőzés esetén 
1 tasak naponta, 5 napon keresztül. Az újbóli 
fertőzés megelőzése céljából 1/2 tasak naponta 
20 napon keresztül a fertőzést követően.

Összetétel: D-mannóz 2 mg. 
A D-mannóz közönséges természe-
tes cukor amely használatos a 
húgyuti fertőzések gyógyításában. 60 g 

por

VETAMANOZA POWDER
Karbantartja a kutyák és macskák húgyútainak 
egészségét. A kutyáknál és a macskáknál való használatra 
a húgyútak Escherichia coli vagy egyéb baktériumokkal 
(Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, Klebsiella) 
szövődött fertőzései esetén.

Adagolás:  Akut fertőzés esetén 1 adagolókanál 
naponta, 5 napon keresztül. Az újbóli fertőzés 
megelőzése céljából adagolókanál naponta 20 napon 
keresztül a fertőzést követően vagy az állatorvos 
utasítása alapján.

Összetétel: D-mannóz 2 mg. 
A D -mannóz közönséges 
természetes cukor amely 
használatos a húgyuti fertőzések 
gyógyításában.

60 g por 

(30 adag)
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URINO DOG
Ételkiegészítő kutyák részére az alsó húgyvezetékek akut, 
krónikus vagy recidiváló gyulladása esetén. Használata 
ajánlatos még kristályok vagy vesekövek megléte esetén, 
valamint műtéti beavatkozást követően is, amely a 
kateterizációval vagy a vesekövek eltávolításával volt 
kapcsolatban. A készítmény a normális urológiai funkció 
megőrzése céljából készült.

Adagolás:  1 tabletta 10 kg 
testtömegre naponta vagy az 
állatorvos utasításai alapján.

Összetétel: Tőzegáfonya kivonat (Vaccinium mac-
rocarpon) — proantocianidinek 200 mg; Glükózam-
in-szulfát — 150 mg; D-mannóz 100mg; 

30 

tabletta

URINO CAT
Ételkiegészítő macskák részére az alsó húgyvezetékek akut, 
krónikus vagy recidiváló gyull adása esetén. Használata 
ajánlatos még kristályok vagy vesekövek megléte esetén, 
valamint műtéti beavatkozást követően is, amely a 
kateterizációval vagy a vesekövek eltávolításával volt 
kapcsolatban. A készítmény a normális urológiai funkció 
megőrzése céljából készült.

Adagolás:  1 kapszula 5 kg 
testtömegre naponta vagy az 
állatorvos utasításai alapján.

30 

kapszulaÖsszetétel: Medveszőlő kivonat (Uvi ursi) — arbutin 
100 mg; D-mannóz 80 mg; Glükózamin-szulfát - 70 mg
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Pro Collagen
Kiegészítő takarmány kutyák és macskák részére.

A kollagén az extracelluláris mátrix fő strukturális fehérjéje 
a test különféle kötőszöveteiben (ínak, porcok, csontok, bőr). 
A kötőszövet fő összetevőjeként ez a leggyakoribb fehérje az 
emlősökben, a szervezet teljes fehérjetartalmának 25-35%-
át is kiteheti.

500 g

Adagolás: A napi adag 20 kg testtömegre egy 
púpozott (nagyobb) adagoló kanálnyi. A napi 
adag 10 kg testtömegre egy púpozott (kisebb) 
adagoló kanálnyi az alábbi rajz szerint.

Összetétel: 416 g szarvasmarha ere-
detű, I. típusú, hidrolizált kollagén; 
83 g Glükózamin-hidroklorid; 1 g 
Hialuronsav; 

ARTHRO COLLAGEN

Adagolás: 1 adagoló kanál 
(3 g por) 20 kg testtömegre 
naponta.

Összetétel (100 g-ban): 1-es típusú kollagén 
(hidrolizált) 98,76 g; C-vitamin (L-aszkorbinsav) 1,24 g

Ezen étrendkiegészítő a megváltozott ízületekkel és porccal 
rendelkező kutyák és macskák védelme érdekében került 
kifejlesztésre.

Az ARTHRO COLLAGEN táplálja és elősegíti az egészséges 
ízületi porcok megtartását, támogatja az ízületek mozgását, 
valamint a kutyák és a macskák mozgékonyságát. Fiatal 
állatoknál alkalmazandó növekedési rendellenességek 
esetén, vagy idősebb állatoknál, amelyek oszteoartritiszben 
szenvednek. por 

90 g30x3 g 

tasak
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ARTHROMAX large breeds

Adagolás: 1 tabletta 20 kg 
testtömegre naponta vagy az 
állatorvos utasításai alapján.

Összetétel: Glükózamin-hidroklorid 500 mg; MSM 
(metil-szulfonil-metán) 200 mg; Kondroitin-szulfát 
150 mg; Hialuronsav 20 mg; Mangán-szulfát 7 mg

Ezen étrendkiegészítő a megváltozott ízületekkel és 
porccal rendelkező nagytestű kutyák védelme érdekében 
kerül alkalmazásra, táplálja és elősegíti az egészséges 
ízületi porcok megtartását, hogy a kutya mozgékonysága 
megmaradjon. Fiatal állatoknál alkalmazandó növekedési 
rendellenességek esetén, vagy idősebb állatoknál, amelyek 
oszteoartritiszben szenvednek.

100 

tabletta

ARTHROMAX small breeds

Adagolás: Kutyák: 1 tabletta 10 kg 
testtömegre naponta, Macskák: 1/2 
tabletta 5 kg testtömegre naponta, 
vagy az állatorvos utasításai alapján.

Összetétel: Glükózamin-hidroklorid 250 
mg; MSM (metil-szulfonil-metán) 120 mg; 
Kondroitin-szulfát 80 mg; Hialuronsav 
10 mg; Mangán-szulfát 7 mg

Fiatal állatoknál alkalmazandó, amelyek növekedési 
rendellenességgel küzdenek vagy idősebb állatoknál, amelyek 
oszteoartritiszben szenvednek. Ezen étrendkiegészítő a 
megváltozott ízületekkel és porccal rendelkező kistestű 
kutyák és macskák védelme érdekében kerül alkalmazásra, 
táplálja és elősegíti az egészséges ízületi porcok megtartását, 
hogy a kutya és a macska mozgékonysága megmaradjon.

60/100 

tabletta

ARTHROMAX giant breeds

Adagolás: Napi 1 tabletta 40 kg 
testtömegre, illetve az állatorvos 
utasítása szerint.

Összetétel: Glükózamin hidroklorid 1000 mg; 
MSM: 400 mg; Kondroitin-szulfát: 300 mg;  
Hialuronsav: 40 mg; Mangán-szulfát: 14 mg; 

Az ARTHROMAX giant breeds egy nagytestű kutyák 
számára kifejlesztett takarmány kiegészítő, amely táplálja 
és támogatja az ízületi porcokat, segíti a normális ízületi 
működés fenntartását. Használható növekedési problémák 
esetén fiatal állatokban, és oszteoartritiszben idősebb 
állatokon is. 60 

tabletta
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Skin&Fur

Összetétel: Ω - 3 zsírsavak: 250 mg/g; C-vitamin: 
75 mg/g; Quercetin (Styphnolobium japonicum 
száraz kivonata) 50 mg/g; Likopén (Solanum ly-
copersicum fruit extract) 50 mg/g; Kalcium – D 
– Pantotenát: 25 mg/g; Piridoxin-hidroklorid: 25 
mg/g; Niacin 25 mg/g; Biotin 20 mg/g; Koenzim 
Q10: 15 mg/g; β–karotin 15 mg/g; Melatonin 1,5 
mg/g; B12-vitamin: 650 µg/g; Folsav 650 µg/g 

Adagolás: 1 kapszula na-
ponta 15 testtömeg kilog-
rammonként, vagy az ál-
latorvos utasítása szerint. 
A  k aps zulák  s zé thú z v a 
kinyithatóak, tartalmuk a 
táplálékba is bekeverhető.

Takarmány kiegészítő kutyáknak és macskáknak bőr 
és szőr rendellenességek esetén (száraz, vörös, viszkető, 
hámló bőr, szőrhullás, vakaródzás, ritka szőrzet). 
Támogatja az egészségesebb bőr és szőrzet létrejöttét.

60 

kapszula

Neurovet Alpha Complete

Összetétel:  C-vitamin: 500 mg; Ω–3 zsírsavak 
300 mg; Acetil-L–karnitin: 250 mg; Alfa-lipon-
sav: 200 mg; E-vitamin: 150 mg; Koenzim Q10: 
25 mg/g; Biotin 20 mg; Folsav: 5 mg; B12-vi-
tamin: 500 µg

Adagolás: 2x1 zacskó naponta, 
illetve az állatorvos utasítása 
szerint.

Takarmány kiegészítő kutyáknak neurodegeneratív 
betegségek, degeneratív artritisz, és az öregedéssel 
együttjáró meglassulás esetén. Támogatja az idegszövet 
és a váz- és izomrendszer szöveteinek ujjáépülését.

30 darab 

4 g-os 

tasak
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Calmatonin
Takarmánykiegészítő készítmény szorongó és 
fóbiában szenvedő kutyák számára.

Adagolás: 1-3 kapszula 
naponta /10 testtömeg kg, 
illetve az állatorvos utasítása 
szerint.

Összetétel: Passiflora incarnata (golgotavirág), 
száraz kivonata: 70 mg; Chamomilla recutita (or-
vosi székfű) virág, száraz kivonat: 70 mg; Valeriana 
officinalis (macskagyökér), száraz gyökér kivonat: 
30 mg; L-triptofán: 20 mg; Melatonin 1 mg

60 

kapszula
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