
AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK HOBBIÁLLATOKNAKHOBBIÁLLATOKNAKHOBBIÁLLATOKNAKHOBBIÁLLATOKNAK



DIAMUKT porDIAMUKT porDIAMUKT porDIAMUKT porkülönféle eredetű enyhe, akut, és krónikus hasmenéses esetek megelőzésére és gyógyításáratápváltás okozta hasmenés eseténvírusos, bakteriális vagy élősködő okozta hasmenés eseténmáj- és hasnyálmirigy megbetegedés, ételmérgezés, étrendi hiba és ételallergia okozta hasmenés kezelésérekölyökkortól biztonságosan használható



LIVJIVAN cseppekLIVJIVAN cseppekLIVJIVAN cseppekLIVJIVAN cseppekrenyhe májműködés következtében fellépő étvágytalanság vagy rendszertelen étvágy eseténakut vagy krónikus májműködési zavar kezelésérekimerültség, lábadozás esetén az étvágy fokozásáraantibiotikumos kezelés, féreghajtás esetén a máj védelmérevéletlen mérgezések esetén a méreganyagok kiürülésének elősegítéséreaz egészséges anyagcsere biztosítására, a jobb testfelépítésért



ZEROKEET folyadékZEROKEET folyadékZEROKEET folyadékZEROKEET folyadékfolyékony koncentrátum rühesség és más, élősködők okozta bőrbetegségek külsőleg történő kezeléséhez, az érintett bőrfelület lemosásával, bekenésévela bőr és a szőrzet egészségének helyreállításához és fenntartásához



LOAMGLO sampon koncentrátumLOAMGLO sampon koncentrátumLOAMGLO sampon koncentrátumLOAMGLO sampon koncentrátumpH-semleges gyógynövényes folyékony sampon fertőzésgátló és tisztító hatású növényi kivonatokkal készülnem szárítja és nem irritálja a bőrtkölyökkortól alkalmazhatórendkívül gazdaságos



NEWCHARM gélNEWCHARM gélNEWCHARM gélNEWCHARM gélrendkívül hatékony, jól felszívódó gél formátumú készítménykülönféle eredetű (szúrt, vágott, harapott, égetett, horzsolt) sérülések, műtéti sebek kezeléséregyulladáscsökkentő, hűsítő hatásúvírusölő, baktériumölő, gombaölő hatásúrovarriasztó hatású



CHARMAID kapszulaCHARMAID kapszulaCHARMAID kapszulaCHARMAID kapszulakülönféle eredetű bőrbántalmak (rüh, ótvar, ekcéma, gombásodás, bőrgyulladás, sebek, égések) belsőleg történő kezelésére az állat védekezőképességének erősítésén keresztül fejti ki hatásátmegelőzésre és a gyógyulás elősegítésére egyaránt alkalmazható



HAMAROSAN  A  PIACON!OTOSAFOTOSAFOTOSAFOTOSAFVITACHARMVITACHARMVITACHARMVITACHARMCALOZCALOZCALOZCALOZ



VITACHARM porVITACHARM porVITACHARM porVITACHARM portáplálék-kiegészítő készítmény az egészséges bőrért és a fényes szőrzetértszőrhullás megelőzésére és kezelésérekiegészítőként az immunrendszer erősítésére 



CALOZ porCALOZ porCALOZ porCALOZ porkalcium és foszfor kiegészítő készítményalkalmazása ajánlott a jobb súlygyarapodásért, az erősebb csontokért, a jó testfelépítésértkölyökkortól kezdve ajánlott alkalmaznikétféle szinergikus hatású gyógynövény segíti elő az ásványi anyagok felszívódását és hasznosulását



OTOSAF fülcseppekOTOSAF fülcseppekOTOSAF fülcseppekOTOSAF fülcseppekfültiszt ító cseppa túlzott mennyiségű fülzsír feloldására, kiürülésének elősegítéséreenyhébb fülgyulladások kezeléséresúlyosabb fülgyulladások kiegészítő kezelésekéntfülfertőzések megelőzésére



AZ AYURVEDIKUS SZEREK ELŐNYE A AZ AYURVEDIKUS SZEREK ELŐNYE A AZ AYURVEDIKUS SZEREK ELŐNYE A AZ AYURVEDIKUS SZEREK ELŐNYE A HOBBIÁLLATHOBBIÁLLATHOBBIÁLLATHOBBIÁLLAT----GYÓGYÁSZATBANGYÓGYÁSZATBANGYÓGYÁSZATBANGYÓGYÁSZATBANAZ AYURVEDIKUS KÉSZÍTMÉNYEK:• Biztonságosak• Hatékonyak• Gazdaságosak• Természetesek • Környezet- és állatbarát készítmények



KÖSZÖNÖM  A  FIGYELMET!


