DBAJ O SKÓRĘ I SIERŚĆ
TWOJEGO PSA
1. używaj preparatów przeznaczonych specjalnie do pielęgnacji
psów – skóra psa jest bardziej wrażliwa i ma inne pH niż skóra ludzka
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2. reguluj gospodarkę tłuszczową skóry i włosów Twojego psa
• każdy włos jest pokryty warstwą tłuszczowej wydzieliny skóry
czyli sebum
• sebum chroni włosy przed wysychaniem i niszczeniem,
a zakłócenia w jego wydzielaniu są częstą przyczyną złego
wyglądu sierści
• regularne kąpiele z użyciem wysokiej jakości szamponów
pielęgnacyjnych zawierających substancje renatłuszczające
pomogą utrzymywać skórę i sierść w doskonałej kondycji
3. zapytaj lekarza weterynarii o szampon odpowiedni dla
Twojego psa
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Rys. 1. Przekrój skóry i włosa psa.
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Szampon z chlorheksydyną

SZAMPONY
Szampony dr Seidel zawierają składniki aktywne takie jak jodofory, selen, dziegieć, biosiarka
czy chlorheksydyna, przez co są preparatami zalecanymi do pielęgnacji skóry zwierząt
znajdujących się w trakcie terapii dermatoz. Ze względu na doskonałe właściwości myjącopielęgnacyjne można je również stosować w działaniach profilaktycznych i w standardowej
pielęgnacji zdrowej skóry.
Wszystkie szampony dr Seidel:

• skutecznie usuwają zabrudzenia
• mają odpowiednie pH, dostosowane do skóry zwierząt
• zawierają substancje renatłuszczające, dzięki czemu zapewniają zachowanie bariery
ochronnej skóry
• są oparte na delikatnych detergentach, dzięki czemu minimalizują ryzyko podrażnień
• nie zawierają zapachów ani barwników, które mogą być przyczyną uczuleń
• przywracają skórze zdrowy wygląd, a sierści naturalny połysk
• mają receptury opracowane specjalnie z myślą o zwierzętach i ich potrzebach
• są silnie skoncentrowane, a przez to ekonomiczne w użyciu

Szampon dla szczeniąt
Zawiera proteiny i alantoinę. Specjalistyczny
skoncentrowany szampon do pielęgnacji delikatnej skóry
młodych zwierząt. Zapewnia optymalny poziom nawilżenia
skóry i odbudowuje barierę ochronną. Działa kojąco na skórę.
Przywraca włosom naturalną miękkość i połysk, ułatwia
rozczesywanie.
Pojemność: 220 ml

Zawiera chlorheksydynę. Specjalistyczny skoncentrowany
szampon przeznaczony do pielęgnacji skóry zwierząt podczas
terapii stanów zapalnych skóry wywołanych: zakażeniami
bakteriami gram-dodatnimi i gram-ujemnymi, zakażeniami
grzybiczymi (w tym drożdżakami), zaburzeniami wywołanymi
nadwrażliwością i w dermatozach zależnych od hormonów.
Zawarta w nim chlorheksydyna wykazuje przedłużone do
2 dni działanie bakteriobójcze. Szampon nie podrażnia skóry
i błon śluzowych. Nadaje się również do stosowania dla kotów
i świnek morskich.
Pojemność: 220 ml

Szampon z chlorheksydyną
i ketokonazolem
Zawiera chlorheksydynę i ketokonazol. Specjalistyczny
skoncentrowany szampon przeznaczony do pielęgnacji skóry
zwierząt podczas terapii stanów zapalnych skóry wywołanych:
zakażeniami bakteriami gram-dodatnimi i gram-ujemnymi
oraz zakażeniami grzybiczymi (w tym drożdżakami).
Przyczynia się do redukcji świądu. Zawiera łagodne środki
myjące. Do stosowania u psów i kotów.
Pojemność: 220 ml

Szampon z wyciągiem z owsa i aloesu

Zawiera jodofory. Specjalistyczny skoncentrowany szampon
przeznaczony do pielęgnacji skóry zwierząt podczas terapii
stanów zapalnych wywołanych zakażeniami grzybiczymi
i bakteryjnymi. Szampon hamuje nadmierne przetłuszczanie
skóry i eliminuje przykre zapachy. Łagodzi podrażnienia
wywołane ukąszeniami pcheł. Skutecznie usuwa ze skóry
wszystkie zabrudzenia i przywraca włosom naturalną
miękkość i połysk. Nadaje się również
do stosowania dla kotów i fretek.
Pojemność: 220 ml

Zawiera wyciąg z owsa i aloesu. Specjalistyczny
skoncentrowany szampon przeciwświądowy doskonały
do pielęgnacji skóry przesuszonej i skłonnej do podrażnień.
Jest zalecany do stosowania pomocniczo podczas terapii
problemów skórnych takich jak: atopia czy zapalenie gruczołów
łojowych. Wyciąg z owsa ma działanie przeciwświądowe,
a aloes i mocznik działają nawilżająco. Zawarta w szamponie
alantoina łagodzi podrażnienia, wygładza i zmiękcza skórę.
Skutecznie usuwa nawet silne zabrudzenia, przywracając
włosom naturalną miękkość i połysk. Do stosowania u psów
i kotów.
Pojemność: 220 ml

Szampon jodoforowy z odżywką

Szampon selenowy

Zawiera jodofory. Specjalistyczny skoncentrowany szampon
przeznaczony do pielęgnacji skóry zwierząt podczas terapii
stanów zapalnych wywołanych zakażeniami grzybiczymi
i bakteryjnymi. Szampon hamuje nadmierne przetłuszczanie
skóry i eliminuje przykre zapachy. Łagodzi podrażnienia
wywołane ukąszeniami pcheł. Skutecznie usuwa ze skóry
wszystkie zabrudzenia oraz przywraca włosom naturalną
miękkość i połysk. Zawiera dodatkowo kompleks składników
poprawiających wygląd sierści. Nadaje się również do
stosowania dla kotów (zwłaszcza długowłosych) i fretek.
Pojemność: 220 ml

Zawiera selen. Specjalistyczny skoncentrowany szampon
przeznaczony do pielęgnacji skóry zwierząt podczas terapii
problemów skórnych takich jak łojotok suchy (łupież), świąd,
nadmierne łuszczenie się czy zaczerwienienie. Zawarty
w preparacie selen działa antymitotycznie – hamując
nadmierne złuszczanie naskórka. Szampon skutecznie usuwa
ze skóry nawet silne zabrudzenia, przywracając włosom
naturalną miękkość i połysk. Nie jest zalecany dla kotów.
Pojemność: 220 ml

Szampon jodoforowy
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Szampon z dziegciem i biosiarką
Zawiera dziegieć sosnowy i biosiarkę. Specjalistyczny
skoncentrowany szampon przeznaczony do pielęgnacji skóry zwierząt
podczas terapii problemów skórnych takich jak świąd i łojotok
tłusty. Dziegieć sosnowy wykazuje właściwości antyseptyczne,
ma działanie odtłuszczające i przeciwświądowe. Biosiarka reguluje
pracę gruczołów łojowych, przez co normalizuje wytwarzanie sebum
i zmniejsza przetłuszczanie się skóry. Szampon skutecznie usuwa
nawet silne zabrudzenia. Przywraca włosom naturalną miękkość
i połysk. Nie jest zalecany dla kotów.
Pojemność: 220 ml

Szampon hipoalergiczny
Zawiera składniki o obniżonej alergogenności. Specjalistyczny
skoncentrowany szampon ma recepturę opracowaną specjalnie
dla potrzeb skóry szczególnie wrażliwej, o skłonnościach do alergii
lub podrażnień. Zawiera wyjątkowo łagodne środki myjące oraz
substancje nawilżające i pielęgnacyjne, które odbudowują naturalną
barierę ochronną skóry. Stosowanie szamponu ułatwia rozczesywanie
sierści, zapobiega wysuszeniu skóry oraz zapewnia włosom miękkość
i połysk. Preparat można stosować przy nietolerancji na zwykłe
szampony oraz u ras predysponowanych do wystąpienia alergii.
Pojemność: 220 ml

Szampon dla kotów
Zawiera naturalne proteiny z ziaren zbóż i kocimiętkę.
Specjalistyczny skoncentrowany szampon do pielęgnacji delikatnej
skóry kotów wszystkich ras. Doskonale myje i pielęgnuje sierść
oraz skórę. Skutecznie usuwa nawet silne zabrudzenia, nie
naruszając naturalnej bariery ochronnej skóry. Nawilża, przywraca
włosom miękkość i połysk. Ułatwia rozczesywanie oraz zapobiega
elektryzowaniu się włosa. Dodatek kocimiętki uatrakcyjnia kotu
zabieg pielęgnacyjny.
Pojemność: 220 ml

Szampon dr Seidla dla fretek
Zawiera naturalne proteiny z ziaren zbóż. Specjalistyczny
skoncentrowany szampon do pielęgnacji delikatnej skóry fretki.
Doskonale myje i pielęgnuje sierść oraz skórę. Skutecznie likwiduje
nieprzyjemny zapach. Przywraca włosom miękkość i połysk.
Pojemność: 220 ml

Szampon dr Seidla dla świnek morskich
Zawiera naturalne proteiny z ziaren zbóż. Specjalistyczny
skoncentrowany szampon do pielęgnacji skóry świnki morskiej.
Doskonale myje i pielęgnuje sierść oraz skórę. Skutecznie likwiduje
nieprzyjemny zapach. Przywraca włosom miękkość i połysk. Może
być stosowany u innych gryzoni oraz królików.
Pojemność: 220 ml
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PREPARATY PIELĘGNACYJNE
Chcemy okazywać uczucia naszym Milusińskim w naturalny sposób: głaskać, tulić i być blisko.
Warto zadbać o higienę i pielęgnację jamy ustnej, uszu, oczu i łap naszego pupila, aby kontakt
z nim był radosny i niczym niezakłócony. Preparaty pielęgnacyjne z serii dr Seidel pomogą
utrzymać czystość i zwalczyć problemy, z którymi borykają się zwierzęta domowe takie jak:
nieświeży oddech, podrażnienia skóry spowodowane przez wydzielinę z oczu, swędzenie
uszu czy pękające opuszki łap.

Płyn do
przemywania okolic oczu
Zawiera alantoinę, napar ze świetlika
i zielonej herbaty. Niezwykle delikatny
preparat do codziennej pielęgnacji i higieny
okolic oczu. Usuwa zanieczyszczenia i łagodzi
podrażnienia spowodowane przez wydzielinę
z oczu.
Pojemność: 75 ml

Spray z chlorheksydyną
Zawiera chlorheksydynę. Preparat przeznaczony
do pielęgnacji skóry z bakteryjnymi i grzybiczymi stanami
zapalnymi. Szczególnie pomocny w pielęgnacji zwierząt,
których nie można poddać kąpieli leczniczej.
Pojemność: 100 ml

Hydro spray
Zawiera alantoinę i pantenol. Intensywnie nawilża.
Przynosi natychmiastową ulgę przesuszonej i swędzącej skórze.
Pojemność: 100 ml

Deo spray
Zawiera chlorheksydynę i szałwię. Odświeża oddech,
pielęgnuje zęby i dziąsła, ogranicza rozwój bakterii
w jamie ustnej i łagodzi stany zapalne. Regularnie stosowany
zapobiega kamieniowi nazębnemu.
Pojemność: 50 ml

Deo pasta
Zawiera wyciąg z pietruszki. Odświeża oddech, czyści zęby
i pielęgnuje dziąsła oraz zmniejsza ryzyko powstawania osadu
i kamienia nazębnego. Nie wymaga szczotkowania ani
płukania. Ma przyjemny dla zwierząt mięsny smak.
Opakowanie: 105 g

Malt pasta
Zawiera taurynę. Ułatwia transport włosów przez
przewód pokarmowy kota i zapobiega tworzeniu się
kul włosowych (pilobezoarów).
Pojemność: 75 ml

Paw Wax
Zawiera lanolinę. Maść ochronna do łap. Polecana
szczególnie zimą – chroni przed odmrożeniami i podrażnieniami
wywołanymi przez rozsypywaną na chodnikach sól.
Pojemność: 75 ml
www.drseidel.pl
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Płyn do przemywania uszu

POMOC BEHAWIORALNA

Zawiera kwas mlekowy, kwas salicylowy i alantoinę. Polecany
do codziennej pielęgnacji i higieny uszu. Usuwa zabrudzenia i wydzieliny,
zapobiega rozwojowi bakterii w małżowinie usznej i kanale słuchowym,
zmniejsza swędzenie i zapobiega drapaniu uszu przez zwierzę.
Pojemność: 75 ml

Zwierzęta domowe to nasi ukochani Przyjaciele. Chcielibyśmy jak najczęściej cieszyć się ich
towarzystwem. Czasem jednak ich niesforność przysparza nam wielu kłopotów. Preparaty
behawioralne dr Seidel zostały stworzone z myślą o wszystkich właścicielach psów i kotów,
którzy chcieliby uzyskać pomoc w wychowywaniu swoich pupili. Dzięki naszym produktom
nauczenie prawidłowych zachowań oraz oduczenie niewłaściwych nawyków będzie łatwiejsze i skuteczniejsze.

Repelex
małżowina
uszna

mięśnie

ucho
zewnętrzne

kanał
słuchowy
pionowy

kosteczki słuchowe:
młoteczek,
kowadełko,
strzemiączko

kanał
słuchowy
poziomy

ślimak
trąbka
słuchowa

błona
bębenkowa
ucho
środkowe

jama
bębenkowa

Rys. 2. Schemat budowy ucha psa

CZY WIESZ JAK CZYŚCIĆ
USZY TWOJEGO PSA?
INSTRUKCJA W 4 KROKACH
1. wprowadź niewielką ilość płynu do uszu w okolice małżowiny usznej
i kanału słuchowego pionowego

Repelex Plus
Preparat o przedłużonym działaniu. Wspomaga naukę zwierząt poprzez
umacnianie oczekiwanych i wygaszanie niepożądanych nawyków, jak np.
załatwianie potrzeb fizjologicznych w mieszkaniu, drapanie, podgryzanie
itp. Zawiera kompozycję zapachową o nucie cytrynowej, przyjemną
dla człowieka, natomiast przez zwierzęta odbieraną jako bardzo
nieatrakcyjną. Przeznaczony do stosowania w piwnicach, na klatkach
schodowych, ogrodzeniach, itp. Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.
Czas działania: 12 godzin. Przed spryskaniem wybrane miejsce dokładnie
umyć. Aplikację powtarzać, aby utrwalić nawyk u zwierzęcia.
Pojemność: 100 ml i 300 ml

Repelex Garden
Preparat stosowany w ogrodach do
zabezpieczania pewnych obszarów powierzchni
(np. usypanych żwirem bądź korą alejek
i ozdobnych skalniaków) oraz okolic budynków
mieszkalnych przed zniszczeniem, np. kopaniem
dołków, łamaniem krzaków czy znaczeniem
terenu. Zawiera kompozycję zapachową, która
przez zwierzęta domowe odbierana jest jako
bardzo nieatrakcyjna. Specjalna technologia
sprawia, że zapach powoli uwalnia się z granulek,
co zapewnia długotrwałe działanie.
Pojemność: 250 g i 1 kg

Vivisol

2. odczekaj kilka minut
3. masuj delikatnie okolicę podstawy małżowiny usznej w stronę ujścia
kanału słuchowego (do góry)
4. osusz gazikiem okolicę ujścia kanału słuchowego i małżowiny usznej
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Preparat wspomagający naukę zwierząt poprzez umacnianie
oczekiwanych i wygaszanie niepożądanych nawyków, jak np. załatwianie
potrzeb fizjologicznych w mieszkaniu, drapanie, podgryzanie itp. Zawiera
kompozycję zapachową o nucie cytrynowej, przyjemną dla człowieka,
natomiast przez zwierzęta odbieraną jako bardzo nieatrakcyjną.
Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych,
na podłogach, dywanach i meblach. Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.
Czas działania: 6-8 godzin. Przed spryskaniem wybrane miejsce dokładnie
umyć. Aplikację powtarzać, aby utrwalić nawyk u zwierzęcia.
Pojemność: 100 ml

www.drseidel.pl

Preparat neutralizujący zapach wydzielany przez suki podczas cieczki.
Zmniejsza atrakcyjność zapachową suki dla psa, przez co ogranicza ryzyko
niepożądanego pokrycia. Jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.
Czas działania: 6-8 godzin.
Pojemność: 100 ml

www.drseidel.pl
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Maskol
Szybko i skutecznie maskuje nieprzyjemne zapachy
pozostawiane przez zwierzęta (w tym zapach moczu).
Do stosowania: na podłogach, dywanach i meblach.
Przed spryskaniem zabrudzone miejsce dokładnie umyć.
Pojemność: 100 ml

Maskol enzym
Zawiera enzymy rozkładające związki azotowe
znajdujące się w moczu zwierząt, a co za tym
idzie całkowicie usuwa nieprzyjemny
zapach moczu. Przedłuża świeżość kuwet
dla kotów i klatek dla gryzoni. Do stosowania
również na: podłogach, kanapach, dywanach.
Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Ma przyjemny
dla człowieka cytrusowy zapach.
Pojemność: 300 ml

Obroża adaptacyjna dla psów
Spray adaptacyjny dla psów
Elektryczny ewaporyzator
adaptacyjny dla psów
Zawierają odpowiedniki naturalnych
feromonów uspokajających
Pomagają zapobiegać problemom behawioralnym, spowodowanym stresem bądź lękiem
u dorosłych psów (załatwianie potrzeb fizjologicznych w domu, niszczenie przedmiotów,
nadmierna wokalizacja i wylizywanie) oraz w opanowaniu i obniżeniu poziomu stresu
w sytuacjach trudnych dla psów w każdym wieku (odłączenie szczeniaka od matki i jego
socjalizacja w nowym otoczeniu, wizyta u lekarza weterynarii, pobyt w psim hotelu, podróż,
pojawienie się nowego członka rodziny, burze, wybuchy fajerwerków itp.)
Długość obroży: 35 cm
Pojemność spray’u: 90 ml
Pojemność ewaporyzatora: 37 ml. Dostępne również wymienne wkłady.

Biter
Zapobiega obgryzaniu przedmiotów przez
zwierzęta. Zawiera substancje o gorzkim,
nieprzyjemnym dla zwierząt smaku. Zabezpiecza:
meble, buty, przewody elektryczne i inne
przedmioty. Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.
Czas działania: 6-8 godzin.
Pojemność: 100 ml

Trenex
Ułatwia naukę czystości u szczeniąt
i kociąt. Jego zapach skłania młode zwierzę
do załatwiania się w wyznaczonym miejscu.
Do stosowania: w domu i na zewnątrz.
Pojemność: 100 ml

Atraktis
Zawiera naturalny ekstrakt z kocimiętki, który działa na koty
jak atraktant (przywabiająco). Do stosowania: na zabawkach,
legowiskach i drapakach.
Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.
Pojemność: 100 ml

Obroża adaptacyjna dla kotów
Spray adaptacyjny dla kotów
Elektryczny ewaporyzator
adaptacyjny dla kotów
Zawierają odpowiedniki naturalnych
feromonów uspokajających
Pomagają zapobiegać problemom behawioralnym, spowodowanym stresem bądź
lękiem u dorosłych kotów (znakowanie moczem, drapanie mebli, nadmierne pobudzenie,
wylizywanie i wokalizacja) oraz w opanowaniu i obniżeniu poziomu stresu w sytuacjach
trudnych dla kotów w każdym wieku (odłączenie kociaka od matki, zmiana otoczenia,
wizyta u lekarza weterynarii, pobyt w kocim hotelu, podróż, pojawienie się nowego członka
rodziny, burze, wybuchy fajerwerków itp.)
Długość obroży: 35 cm
Pojemność spray’u: 90 ml
Pojemność ewaporyzatora: 37 ml. Dostępne również wymienne wkłady.

Koci domek
„Koci Domek” jest odpowiedzią na
specyficzne potrzeby kotów: potrzebę
ruchu, odpowiedniego miejsca do zabawy,
odpoczynku. Falista struktura kartonu
oraz podatność tego materiału na drapanie,
powinna zachęcić koty do wizualnego
znakowania i przyczynić się do ochrony
domowych mebli przed zniszczeniem.
Wymiary po złożeniu: 48 cm / 24,5 cm / 24,5 cm
10
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Odpowiedniki naturalnych feromonów
uspokajających z Serii adaptacyjnej dr Seidel
to sposób na zapewnienie psu i kotu
poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu.
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PREPARATY ŻYWIENIOWE
Jak zwierzę odbiera i przetwarza feromony?
MÓZG
w poszczególnych obszarach mózgu następuje szczegółowa
analiza zapachów oraz nadanie im wartości emocjonalnej,
proces ten ma miejsce m.in. w ciele migdałowatym

NABŁONEK
WĘCHOWY
NABŁONEK
ODDECHOWY
W PRZEWODZIE
NOSOWYM

Marka dr Seidel oferuje szeroki wachlarz preparatów wspomagających żywienie zwierząt
domowych: Preparaty mlekozastępcze – dostarczają szczeniętom oraz kociętom wszelkich
niezbędnych do życia składników odżywczych, witamin i minerałów. Nie tylko zaspokajają
potrzeby pokarmowe młodych organizmów, ale również stymulują ich prawidłowy
rozwój. Suplementy witaminowo-mineralne FLAWITOL - preparaty opracowane zgodnie
z najnowszymi normami żywieniowymi dla psów. Jako pierwsze produkty na rynku
polskim zostały wzbogacone o flawonoidy – naturalne przeciwutleniacze z winogron.
Flawonoidy zapobiegają tworzeniu się wolnych rodników, a przez to wzmacniają odporność
organizmu, zapobiegają objawom przedwczesnego starzenia się oraz zmniejszają zagrożenie
nowotworami. Profilaktyczne, regularne stosowanie Flawitoli zalecane jest wszystkim
zwierzętom, które żywione są tzw. karmą domową oraz niezbilansowanymi karmami
przemysłowymi.

OPUSZKA WĘCHOWA
region mózgu, w którym następuje
wstępna interpretacja bodźców
chemicznych pochodzących
z zapachów
poprzez komórki czuciowe biegnące
od narządu womeronasalnego
do opuszki węchowej jest
przekazywany impuls związany
z odbiorem feromonów

NOZDRZA

NARZĄD
WOMERONASALNY,
(LEMIESZOWO-NOSOWY
LUB JACOBSONA)
znajdujące się w nim
receptory feromonowe
wykrywają feromony

UJŚCIE KANAŁU
WOMERONASALNEGO
zlokalizowane na podniebieniu
twardym w brodawce siekaczowej,
odpowiada za pobieranie
feromonów

Pełnoporcjowe preparaty mlekozastępcze
dla szczeniąt i kociąt
Zastępują naturalny pokarm matki. Mogą być podawany już od pierwszych dni życia.
Zawierają lekkostrawne i pełnowartościowe białko oraz łatwo przyswajalny tłuszcz.
Preparaty dostarczają szczeniętom oraz kociętom wszelkich niezbędnych do życia
składników odżywczych, witamin i minerałów. Nie tylko zaspokajają potrzeby pokarmowe
młodych organizmów, ale również stymulują ich prawidłowy rozwój.
Wskazania: Preparaty przeznaczone są dla osieroconych szczeniąt i kociąt, pochodzących
z licznych miotów, jako dieta uzupełniająca dla zwierząt po odsadzeniu oraz dla karmiących
suk i kotek.
Pojemność mleka dla szczeniąt: 300g
Pojemność mleka dla kociąt: 200g

FEROMONY

Flawitol dla szczeniąt
Feromony to rodzaj specyficzny substancji zapachowych wydzielanych przez
organizm na zewnątrz, służących do komunikowania się w obrębie jednego gatunku.
Za pomocą feromonów zwierzęta przekazują sobie wiele złożonych informacji,
które mogą dotyczyć płci, wieku, stanu zdrowia, nastroju, hierarchii społecznej czy
komunikatów seksualnych. Za odbiór feromonów odpowiada narząd
womeronasalny VNO znajdujący sie między jamą nosową a jamą ustną.
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Skład preparatu został dostosowany specjalnie do
zwiększonych potrzeb rosnącego organizmu. Dzięki
zawartości flawonoidów chroni młode psy przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników. Regularne stosowanie
preparatu zapewnia prawidłowy rozwój wszystkich organów,
a w efekcie zdrowe i długie życie dorosłego psa.
Wskazania: Preparat przeznaczony do codziennego
stosowania u szczeniąt ras małych i średnich oraz suk
ciężarnych i karmiących.
Opakowania: Tabletki – 120 tabl.
Proszki – 400 g i 2 kg
www.drseidel.pl
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Flawitol dla szczeniąt ras dużych

Flawitol Omega 6 – skóra i sierść

Skład preparatu został dostosowany specjalnie do odmiennych
potrzeb rosnących psów ras dużych. Dzięki zwiększonej
zawartości miedzi i żelaza wspomaga procesy krwiotwórcze
oraz syntezę kolagenu, będącego głównym składnikiem
organicznym szybko rosnących kości.
Wskazania: Preparat przeznaczony dla szybko rosnących
szczeniąt ras dużych oraz dla suk w ciąży i karmiących.
Opakowania: Tabletki – 60 tabl. i 200 tabl.
Proszki – 400 g i 2 kg

Dzięki dużej zawartości kwasów NNKT n-6 i n-3, cynku,
witaminy E oraz flawonoidów preparat poprawia stan skóry
i sierści oraz wpływa korzystnie na ich piękny wygląd.
Regularne podawanie preparatu wspomaga leczenie łupieżu,
stanów zapalnych i zakażeń skóry, miejscowego łysienia,
a także łagodzi świąd.
Wskazania: zalecany szczególnie dla psów o matowej, suchej
i łamliwej sierści, z problemami skórnymi, w okresie linienia
oraz podczas przygotowywania do wystaw.
Opakowania: Kapsułki – 60 kap.

Flawitol dla psów dorosłych
Zapewnia dorosłemu psu dawkę witamin,
makro- i mikroelementów konieczną dla zachowania dobrej
kondycji i zdrowia. Dodatek flawonoidów zwiększa odporność
organizmu na wiele chorób (w tym nowotworowych) i opóźnia
procesy starzenia.
Wskazania: Preparat do codziennego stosowania u psów
dorosłych. Opakowania: Tabletki – 60 tabl. i 200 tabl.
Proszki – 400 g i 2 kg

Flawitol z HMB dla psów aktywnych
Preparat poprawia zdolności wysiłkowe organizmu podczas wzmożonej
aktywności fizycznej oraz ułatwia regenerację po wysiłku. Dzięki zawartości
HMB preparat zwiększa masę i wytrzymałość mięśni, przy jednoczesnej
redukcji tkanki tłuszczowej. Dodatek flawonoidów zwiększa odporność
organizmu na wiele chorób (w tym nowotworowych) i opóźnia procesy
starzenia. Regularne podawanie preparatu zwiększa masę i wytrzymałość
mięśni, a jednocześnie zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej w organizmie.
Wskazania: Do codziennego stosowania u psów o dużej aktywności ruchowej,
psów pracujących oraz o masywnej budowie ciała. Opakowania: Proszki –
400 g i 2 kg

Flawitol zdrowa skóra i piękna sierść
Regularne podawanie preparatu zapewnia prawidłowy stan
skóry, zapobiegając jej wysuszeniu i nadmiernemu łuszczeniu
się, dzięki zawartości cynku, biotyny, kwasu pantotenowego
oraz witamin A i E. Daje piękną, błyszczącą sierść.
Wskazania: Preparat przeznaczony do codziennego stosowania
u psów ze skłonnościami do suchej, łuszczącej się skóry oraz
o sierści suchej i matowej. Zalecany także do stosowania u
psów wystawowych.
Opakowania: Tabletki – 60 tabl. i 200 tabl.
Proszki – 400 g i 2 kg

Flawitol dla psów seniorów
Dzięki dodatkowi chondroityny i glukozaminy stosowanie
preparatu działa ochronnie na stawy. Zawiera podwyższoną dawkę
flawonoidów, które wspomagają naturalną odporność organizmu,
przeciwdziałają wielu chorobom, w tym nowotworom oraz
opóźniają efekty procesu starzenia. Flawonoidy ułatwiają także
proces naturalnego oczyszczania się organizmu (detoksykację).
Wskazania: Preparat do codziennego stosowania u psów seniorów
(powyżej 7 roku życia).
Opakowania: Tabletki – 60 tabl. i 200 tabl.
Proszki – 400 g i 2 kg
14
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Flawitol Deo – z chlorofilem i Yucca
Schidigera
Usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki synergii działania
3 składników aktywnych:
• chlorofilu o właściwościach dezodorujących
• włókien Yucci Schidigera wiążących amoniak
• aktywnych drożdży, które wspomagają procesy
trawienne i regulują pH przewodu pokarmowego
Wskazania: Preparat przeznaczony do stosowania u zwierząt
o nieprzyjemnym oddechu, zbyt intensywnym zapachu ciała
lub odchodów oraz do neutralizowania zapachu suk w czasie
cieczki.
Opakowania: Tabletki – 60 tabl.

Flawitol Omega 3 z lecytyną
– wzmacnia odporność organizmu
W pełni naturalny preparat odżywczy bogaty w Niezbędne
Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT) i lecytynę. Działanie
preparatu:
• zwiększa naturalną odporność organizmu
• opóźnia występowanie zmian neurozwyrodnieniowych
związanych ze starzeniem się mózgu i poprawia pamięć
• stała obecność w diecie NNKT przeciwdziała chorobom
nerek oraz chorobom naczyniowo-wieńcowym
• pobudza naturalne mechanizmy chroniące organizm
przed procesami zapalnymi.
Wskazania: szczególnie ważny dla kotów, których organizm
nie syntezuje kwasów NNKT 3. Polecany dla psów i kotów
w każdym wieku. Może być stosowany w trakcie ciąży i laktacji.
Opakowania: Olej – 250 ml

Flawitol Omega Complex
– zdrowa skóra, piękna sierść
W pełni naturalny preparat odżywczy bogaty w Niezbędne
Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT), pochodzące z
olejów rybich (łososia i pstrąga) oraz roślinnych (m.in. z lnu).
Stanowi doskonałe źródło witamin A, D3 i E. Flawitol Omega
Complex należy stosować przy wymianie okrywy włosowej,
w przypadku podrażnień skóry, łojotoku i łupieżu.
Wskazania: polecany dla psów i kotów w każdym wieku.
Może być stosowany w trakcie ciąży i laktacji.
Opakowania: Olej – 250 ml

www.drseidel.pl
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Flawitol Omega Super Smak
– poprawia smakowitość karmy
W pełni naturalny preparat odżywczy pozyskiwany
z mięśni ryb. Podawany razem z karmą znacząco poprawia
jej smakowitość i zwiększa atrakcyjność. Jest źródłem
witamin A, D3 i E. Zawarte w nim kwasy tłuszczowe
n-3 zwiększają odporność organizmu oraz wpływają
korzystnie na funkcjonowanie układu krwionośnego
i nerwowego. Przyczyniają się do złagodzenia stanów
zapalnych i dolegliwości na tle reumatycznym.
Wskazania: polecany dla psów i kotów w każdym wieku.
Może być stosowany w trakcie ciąży i laktacji.
Opakowania: Olej – 250 ml

Flawitol Omega Artro – poprawia
kondycję stawów
W pełni naturalny preparat odżywczy bogaty w Niezbędne
Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT), glukozaminę,
chondroitynę, MSM, lecytynę oraz ekstrakty z czarciego
pazura i imbiru. Stała obecność w diecie NNKT zwiększa
naturalną odporność organizmu i zapobiega powstawaniu
procesów zapalnych. Glukozamina stymuluje syntezę
kolagenu, umożliwiając odbudowę i regenerację chrząstki
stawowej, a chondroityna odpowiada za jej elastyczność
oraz właściwości mechaniczne. Zawarty w preparacie
ekstrakt z imbiru charakteryzuje się silnym działaniem
przeciwzapalnym, a czarci pazur jest stosowany we wspomaganiu leczenia chorób
reumatycznych oraz w likwidowaniu bólów mięśni i stawów.
Wskazania: Preparat do stosowania podczas terapii chorób zwyrodnieniowych stawów.
Profilaktycznie może być podawany w sposób ciągły psom powyżej 5 roku życia oraz
szczeniętom w okresie intensywnego wzrostu.
Opakowania: Olej – 250 ml

Flawitol Artro – wspomagający
pracę stawów

DogVital
Preparat z HMB. Opracowany naukowo, sprawdzony dietetyczny
środek spożywczy zwiększający masę mięśniową. Bezpieczny
i efektywny produkt pozwalający na odbudowę i utrzymanie stałej
masy mięśni oraz zwiększający wydolność fizyczną psów.
Opakowania: Proszki – 150 g, 300 g, 400 g i 1,5 kg

HMB
HMB to naturalna substancja występująca w niewielkich
ilościach w organizmie zwierząt i ludzi. Produkt poprawia
kondycję i zwiększa masę mięśni psów aktywnych, pracujących
oraz wystawowych. Zwiększa wydolność, opóźnia procesy
starzenia i ułatwia rekonwalescencję po zabiegach. Przyspiesza
regenerację mięśni po intensywnym treningu i wysiłku fizycznym
oraz zwiększa masę mięśniową.
Opakowania: Kapsułki – 30 kap, 60 kap i 120 kap

Provita – probiotyk
Profilaktyczny preparat odżywczy przeznaczony dla małych
zwierząt: psów, kotów, królików. Stabilizuje mikroflorę bakteryjną,
poprawia przemianę materii, zwiększa łaknienie. Wskazany do
stosowania w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach
(szczególnie antybiotykoterapii), w trakcie biegunek, przy zmianie
karmy, braku apetytu, zaburzeniach wchłaniania. Dostępny
u lekarzy weterynarii.
Opakowania: Tubo-strzykawka 15 ml

stawy do
naprawy?

Dzięki połączonemu działaniu chondroityny, glukozaminy
oraz Boswelli preparat:
• pobudza wytwarzanie kolagenu i innych składników
chrząstek,
• hamuje aktywność enzymów rozkładających chrząstki
stawowe,
• chroni przed pogłębianiem się objawów klinicznych
zapalenia stawów,
• ogranicza objawy bólowe.
Wskazania: Wspomagająco w leczeniu chorób
zwyrodnieniowych stawów. Profilaktycznie do
codziennego stosowania u psów powyżej 5 roku życia
oraz u szczeniąt w okresie intensywnego wzrostu.
Opakowania: Tabletki – 60 tabl. i 180 tabl.
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SMAKOŁYKI
Smakołyki dr Seidel to seria prozdrowotnych przysmaków opracowana na bazie specjalistycznej wiedzy medycznej o fizjologii zwierząt. Każdy smakołyk zawiera odpowiednio dobrane
składniki aktywne, które zapewniają zaspokojenie różnorodnych potrzeb zdrowotnych naszych ulubieńców. Składy smakołyków zostały tak zbilansowane, żeby zastąpić podawanie
suplementów w codziennej diecie zwierząt. Wszystkie snacki dr Seidel są produkowane
w Polsce, przy użyciu lokalnych składników najwyżej jakości.
Smakołyki dr Seidel są smaczną i zdrową przekąską do podawania między posiłkami. Poręczne opakowanie ze strunowym zamknięciem gwarantuje długotrwałą świeżość i zapewnia
wygodę w czasie podróży lub spacerów.

Smakołyki na świeży oddech dla psów
Zawierają chlorofil i Yucca Schidigera. Neutralizują
nieprzyjemny zapach z pyska i zmniejszają intensywność zapachu
odchodów psa.
Opakowanie: 90 g

Smakołyki niskokaloryczne dla psów
Smakołyki dla zdrowia szczeniąt
Zawierają prebiotyki i Omegę 3. Wpływają na zwiększenie
odporności oraz prawidłowy rozwój układu nerwowego i narządu
wzroku u szczeniąt.
Opakowanie: 90 g

Zawierają wytłoki lniane – źródło włókna pokarmowego.
Zapewniają uczucie sytości i stymulują pracę przewodu
pokarmowego. Jedno ciasteczko ma tylko 2 kcal.
Opakowanie: 90 g

Smakołyki hipoalergiczne dla psów
Smakołyki dla szczeniąt ras dużych
Zawierają prebiotyki i żelazo. Wpływają na zwiększenie
odporności oraz wzmacniają kości i stawy, co jest szczególnie
ważne dla szybko rosnących szczeniąt dużych ras.
Opakowanie: 90 g

Zawierają hydrolizaty białka i ryż. Skład zmodyfikowany
specjalnie dla potrzeb psów o wrażliwym układzie pokarmowym
lub z alergiami pokarmowymi.
Opakowanie: 90 g

Smakołyki na zdrową wątrobę dla psów
Smakołyki na piękną sierść dla psów
Zawierają skrzyp polny i cynk. Wpływają na poprawę wyglądu
sierści. Zwiększają odporność skóry psa i przyspieszają gojenie
się ran.
Opakowanie: 90 g

Zawierają ostropest plamisty – naturalne źródło
sylimaryny. Wpływają korzystnie na pracę i naturalną
regenerację wątroby oraz ułatwiają trawienie.
Opakowanie: 90 g

Smakołyki na zdrowe stawy dla psów

na zdrowym
ciele
zdrowa sierść

Zawierają glukozaminę i czarci pazur. Wpływają na regenerację
chrząstki i poprawę ruchomości stawów. Polecane szczególnie psom
narażonym na choroby stawów, seniorom oraz szczeniętom ras
dużych w okresie intensywnego wzrostu kości.
Opakowanie: 90 g

Smakołyki dla psów seniorów
Zawierają lecytynę i Omegę 3. Wpływają na poprawę
pamięci i funkcjonowanie mózgu. Zwiększają odporność
organizmu na choroby.
Opakowanie: 90 g
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Smakołyki na zwiększoną odporność
dla psów
Zawierają Betaglukan i Omegę 3. Wpływają na zwiększenie
odporności oraz pobudzają naturalne mechanizmy chroniące
organizm przed procesami zapalnymi.
Opakowanie: 90 g

Smakołyki na zwiększoną witalnośćć
dla psów
Zawierają suszone kwiaty konopi – naturalne źródło CBD.
Zwiększają witalność zwierzęcia, poprawiając jego odporność,
kondycję i ogólne samopoczucie. Zmniejszają też podatnośćć
organizmu na sytuacje stresowe.
Opakowanie: 90 g

Smakołyki dla zdrowia kociąt
Zawierają prebiotyki i taurynę. Wpływają na
zwiększenie odporności oraz prawidłowy rozwój układu
nerwowego i narządu wzroku u kociąt.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki na piękną sierść dla kotów
Zawierają olej lniany i cynk. Wpływają na poprawę
wyglądu sierści. Zwiększają odporność skóry kota
i przyspieszają gojenie się ran.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki na świeży oddech dla kotów
Smakołyki na spokojną podróż dla psów
Zawierają imbir i tryptofan. Łagodzą mdłości oraz zapobiegają
wymiotom, zmniejszają stres i poprawiają nastrój. Polecane
szczególnie przed i w czasie podróży, aby zmniejszyć ryzyko złego
samopoczucia i uspokoić zwierzę.
Opakowanie: 90 g

Smakołyki MIX 2w1 na piękną sierść &
świeży oddech dla psów
Zawierają skrzyp polny, cynk, chlorofil i Yucca
Schidigera. Poprawiają stan skóry i sierści, neutralizują
nieprzyjemny zapach z pyska oraz zmniejszają intensywność
zapachu odchodów psów.
Opakowanie: 90 g

Lick It smakołyk treningowy
Smakołyk treningowy dr Seidla w formie płynnej (roll on) dla psów.
Produkt w 100% naturalny, niskokaloryczny: opakowanie zawiera
tylko 15 kcal. Smakołyk pomaga skupić uwagę zwierzęcia na treningu,
w tłumie ludzi, pośród innych zwierząt np. szczekających psów.
Opakowanie: 15 ml
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Zawierają chlorofil i Yucca Schidigera. Neutralizują
nieprzyjemny zapach z pyska i zmniejszają intensywność
zapachu odchodów kota.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki na zdrowy układ moczowy
dla kotów
Zawierają żurawinę i L-metioninę. Zwiększają naturalną
odporność układu moczowego na infekcje
oraz obniżają pH moczu, tworząc środowisko niesprzyjające
powstawaniu kamieni struwitowych.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki Malt do odkłaczania
dla kotów
Zawierają taurynę i ekstrakt słodowy. Wpływają na
prawidłowy rozwój układu nerwowego i narządu wzroku,
ułatwiają transport włosów przez przewód pokarmowy kota
oraz zapobiegają tworzeniu się kul włosowych.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki niskokaloryczne dla kotów
Zawierają wytłoki lniane – źródło włókna
pokarmowego. Zapewniają uczucie sytości i stymulują pracę
przewodu pokarmowego. Jedno ciasteczko ma tylko 1 kcal.
Opakowanie: 50 g
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PORADNIK PIELĘGNACJI PSA
Smakołyki hipoalergiczne dla kotów
Zawierają hydrolizaty białka. Skład zmodyfikowany
specjalnie dla kotów o wrażliwym przewodzie pokarmowym.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki na zdrową
wątrobę dla kotów
Zawierają ostropest plamisty – naturalne źródło
sylimaryny. Wpływają korzystnie na pracę i naturalną
regenerację wątroby oraz ułatwiają trawienie.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki dla kotów seniorów
Zawierają lecytynę i Omegę 3. Wpływają na poprawę
pamięci i zwiększenie odporności.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki
na zwiększoną odporność dla kotów
Zawierają Betaglukan i Omegę 3. Wpływają na zwiększenie
odporności oraz pobudzają naturalne mechanizmy chroniące
organizm przed procesami zapalnymi.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki
na zwiększoną witalność dla kotów
Zawierają suszone kwiaty konopi – naturalne źródło
CBD. Zwiększają witalność zwierzęcia, poprawiając jego
odporność, kondycję i ogólne samopoczucie. Zmniejszają też
podatność organizmu na sytuacje stresowe.
Opakowanie: 50 g

Smakołyki MIX 2w1
na piękną sierść & malt dla kotów

Pielęgnacja skóry i sierści zwierząt jest bardzo ważna nie tylko ze względów estetycznych ale i zdrowotnych. Kąpiel usuwa brud, a także niepożądane mikroorganizmy, które
mogą być przyczyną wielu problemów skórnych. Warto wiedzieć jak powinien przebiegać
prawidłowy zabieg pielęgnacyjny i na co należy zwracać uwagę dobierając kosmetyki
przeznaczone do kąpieli czworonoga.

Na co zwrócić uwagę wybierając szampon dla zwierzęcia?
• Przeznaczenie – należy używać WYŁĄCZNIE produktów przeznaczonych dla psów lub
kotów. Używanie ludzkich kosmetyków jest nieodpowiednie, bo mają pH dostosowane
do ludzkiej skóry. Jeśli musimy wykąpać szczeniaka, to należy zastosować w tym celu
specjalny szampon dla szczeniąt, który zawiera delikatniejsze detergenty i więcej substancji
renatłuszczających niż preparaty przeznaczone dla zwierząt dorosłych
• Jakość – produkt powinien charakteryzować się wysoką jakością, która gwarantuje
bezpieczeństwo oraz dobroczynny wpływ na kondycję skóry i włosów. O opinię warto zapytać
lekarza weterynarii lub doświadczonego sprzedawcę
• Brak barwników – szampon nie powinien zawierać barwników, które mogą być
przyczyną podrażnień i alergii
• Zapach – warto zwracać uwagę na to czy i jak szampon pachnie. Aromaty sprawdzające się
w przypadku ludzi mogą okazać się nieprzyjemne dla psiego nosa. Istotny jest też poziom
intensywności - im zapach subtelniejszy tym psi narząd zmysłu węchu będzie go lepiej
tolerował.

Jak samodzielnie wykąpać psa lub kota?
• Przed kąpielą starannie wyczesać zwierzę
• Przygotować miejsce do kąpieli (do wanny włożyć matę antypoślizgową lub ręcznik)
oraz akcesoria, które będą potrzbne: szampon, odżywkę, ręcznik, szczotkę
• Zwilżyć sierść zwierzęcia letnią wodą
• Rozprowadzać szampon rozcieńczony z wodą, aż do wytworzenia piany, a następnie
dokładnie spłukać, zwracając szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne (brzuch,
pachwiny). W przypadku kąpieli leczniczych należy utrzymać pianę zgodnie z zaleceniami
znajdującymi się na etykiecie
• Czynność powtórzyć
• Osuszyć zwierzę ręcznikiem. Mniej strachliwe zwierzęta można wysuszyć suszarką do włosów
• Podczas całej kąpieli chronić oczy, uszy oraz pysk zwierzęcia
Pierwszą kąpiel można przeprowadzić ok. 3 czy 4 miesiąca życia zwierzęcia, najlepiej po
odbytych szczepieniach. Warto jak najwcześniej przyzwyczajać młodego psa lub kota do
zabiegów pielęgnacyjnych. Stosując się do powyższych wskazówek sprawimy, że kąpiel stanie się
dla zwierzęcia bardziej komfortowym doświadczeniem.

Zawierają olej lniany, cynk, taurynę, ekstrakt
słodowy. Wpływają na poprawę wyglądu skóry i sierści,
prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz
zapobiegają tworzeniu się kul włosowych.
Opakowanie: 60 g

Zobacz serię filmów z cyklu:

Smakołyki MIX 2w1
na świeży oddech & malt dla kotów
Zawierają taurynę, ekstrakt słodowy, chlorofil
i Yucca Schidigera. Wpływają na prawidłowy rozwój układu
nerwowego, zapobiegają tworzeniu się kul włosowych oraz
neutralizują nieprzyjemne zapachy.
Opakowanie: 60 g
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Zwierzęta to nasi ukochani Przyjaciele i pełnoprawni
członkowie rodzin. Dlatego też dokładamy wszelkich starań,
aby produkty, które dla nich przygotowujemy były przede
wszystkim bezpieczne. Współpracujemy z ekspertami
i naukowcami z dziedziny pielęgnacji, behawioryzmu
i żywienia zwierząt, zarówno przy opracowywaniu receptur,
jak i przy pozyskiwaniu najnowszej wiedzy dotyczącej
dobrostanu zwierząt. Dbamy o to, aby wszystkie składniki
naszych produktów pochodziły ze sprawdzonych źródeł
gwarantujących najwyższą jakość. Każdy produkt przechodzi
również testy użyteczności przed wprowadzeniem na rynek,
pomagają one dopasować optymalną konsystencję, wielkość
opakowania czy też najlepszy smak. Dzięki temu produkty
dr Seidla od lat są cenione przez lekarzy weterynarii,
hodowców, właścicieli i miłośników zwierząt towarzyszących.
Marka dr Seidla to:
• pielęgnacja skóry i sierści
• pielęgnacja oczu i uszu
• pielęgnacja łap
• pielęgnacja jamy ustnej
• preparaty żywieniowe
• pomoc behawioralna
• smakołyki funkcjonalne

Laboratorium DermaPharm Sp. z o.o.
ul. Człuchowska 12a, 01-100 Warszawa,
Polska, tel. +48 (22) 837 38 70.
www.drseidel.pl
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