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Tilausohjeet: 

1. Valitse tuotteet jotka haluat tilata 

2. Kirjoita tuotteiden tilausnumerot ylös 

3. Lähetä tilausnumerot sekä yhteystietosi sähköpostiin 

(lagonotella@gmail.com)  

4. Saat noin 2 vuorokauden sisällä laskun sähköpostiisi. 

 

Tuotteiden saapumisaika vaihtelee riippuen tuotteesta!  

Ilmoita myös haluatko noutaa tuotteet Porvoosta tai Nummelasta, vai 

lähetetäänkö tuotteet postitse.  

Yrityksen tiedot:  

Yrittäjä: Nea Rautanen 

Y-tunnus: 3007039-2 

Toimipaikka: 06400 Porvoo 
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Lelut  

Ja  
Aktivointi 

A. 

 

B. 

C. 

A. WEST PAW ZOGOFLEX CHEW TUX 

Tux on herkuilla täytettynä erinomainen aktivointilelu, mutta kel-
paa myös tyhjänä leikkimiseen vallan mainiosti, se kelluu, kie-
puttaa, pomppii ja kestää kovankin puruhetken. Todella lujate-
koinen, yksi kestävimmistä leluistamme. Astianpesukoneessa 
pestävä.  Valitse mielummin liian iso kuin liian pieni lelu. 

Halkaisija    Väri          Tilausnro.   Hinta 

10cm  Turkoosi  7100-0001  19,90 
10cm  Oranssi  7100-0002  19,90 
13cm  Turkoosi  7100-0003  23,90 
13cm  Oranssi  7100-0004  23,90 

 

 

B. WEST PAW ZOGOFLEX ECHO RANDO 

Tasainen pohja ja lovetut sivut tekevät lelusta arvaamattoman ja 
kiehtovan liikkeessä. Ontto sisältö tekee siitä kevyen leikkiä ja 
mukavan pureskella. Lelussa on molemmissa päissä reiät, jotta 
koira ei purisi siihen tyhjiötä, jolloin se voisi jäädä esim. kieleen 
kiinni. Myrkytön, ei sis. Lateksia, BPA:ta, ftalaatteja eikä myrkylli-
siä musteita. Kelluu ja on astianpesukoneessa pestävä.  Valitse 
mielummin liian iso kuin liian pieni lelu. 

Halkaisija    Väri          Tilausnro.   Hinta 

6cm   Vihreä  7320-0004  14,90 

6cm   Oranssi  7320-0003  14,90 

9cm   Vihreä  7320-0005  15,90 

9cm   Oranssi  7320-0006  15,90 

  

C. WEST PAW ZOGOLFEX CHEW HURLEY 

Se on pallo, se on keppi ja se on luu. Ja se kestää! Pomppii maal-
la ja kelluu vedessä, loistava noutamiseen. Astianpesukoneessa 
kestävä. XS (11cm) vain kaikista pienimmille roduille. Valitse 
mielummin liian iso kuin liian pieni lelu. 

Halkaisija  Väri   Tilausnro.   Hinta 

11cm  Turkoosi  7110-0001  12,90 

11cm  Oranssi  7110-0002  12,90 

15cm  Vihreä  7110-0004  15,90 

15cm  Oranssi  7110-0003  15,90 

21cm  Turkoosi  7110-0005  18,90 

21cm  Vihreä  7110-0006  18,90 
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A. WEST PAW PUZZLE TIZZI 

Tässä lelussa yhdistyy kaikki lempilelun elementit! Sen sisällä 
on kolo, johon voi kätkeä tuoksuvia herkkuja. Taipuisista ja-
loista saa hyvin kiinni noutaessa tai kiskoessa sitä kaverin 
kanssa. Se kelluu ja kestää valvottua rajua leikkiä. Voit ristiä 
lelun jalat, jolloin se lentää pidemmälle. Astianpeukoneessa 
pestävä. 

Koko  Väri   Tilausnro.   Hinta 

11cm Vihreä  7220-0002  15,90 

11cm Turkoosi  7220-0001  15,90 

18cm Oranssi  7220-0004  21,90 

 

 

A. 

B. 

C. 

B. WEST PAW ZOGOFLEX CHEW JIVE 

Värikäs pomppiva ja pyöreä erittäin ketävävä pallo. So-
pii mainiosti vaikka noutoleikkiin. Myrkytön, ei vahin-
goita hampaita, eikä kuluta tai väännä niitä. Astian-
peukoneessa pestävä.   

Koko  Väri       Tilausnro   Hinta 

5cm  Oranssi  7120-0001  12,90 

6cm  Oranssi  7120-0005  14,50 

8cm  Vihreä  7120-0004  18,90 

8cm  Oranssi  7120-0003  18,90 

C. WEST PAW ZOGOFLEX PUXXLE TOPPL 

Loistava aktivointilelu. Toimii kuin syömistä  
hidastavat kupit. Voit tarjota vaikka aamuate- 
rian tästä lelusta. Raksut jää jumiin leulun pohjal- 
la  oleviin ”hetuloihin” ja ruuan tuoksu innostaa 
koiraa askartelemaan lelun kanssa pidempään. 
Tuplataksesi hauskuuden voit liittää pienen ja ison Toppl lelun yhteen, näin lelusta 
tulee haastavampi. Kyljessä on aukko, johon voit vaikka jumittaa esim nahkaisen 
puruluun tai kanafileen. Astianpesukoneessa pestävä. 
 

Koko   Väri    Tilausnro    Hinta 

8cm   Turkoosi   7210-0001   18,90 

8cm   Vihreä   7210-0002   18,90 

8cm   Oranssi   7210-0006   18,90 

10cm  Vihreä   7210-0003   24,90 

10cm  Oranssi   7210-0004   24,90 
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A. WEST PAW ZOGOFLEX PUZZLE QWIZL 

Qwizl on interaktiivinen lelu, joka kätkee sisäänsä 
nameja, lihatikkuja, juustosiivuja  ynm. Nerokas 
muotoilu vapauttaa herkkujen tuoksua ja makua si-
vuista.  Astianpesukoneessa pestävä. 

 

Koko  Väri   Tilausnro   Hinta 

14cm Turkoosi  7200-0001  17,90 

14cm Vihreä  7200-0002  17,90 

17cm Vihreä  7200-0003  22,90 

17cm Oranssi  7200-0004  22,90 

B. WEST PAW ZOGOFLEX PLAY ZISC 

Todella kestävä, lentää hyvin, pehmeä koiran hampaille, 
kirkkaat värit helpottavat frisbeen löytämistä. Taipuisa, kes-
tävämpi kuin kovamuviset frisbeet, mukava omistajan kä-
delle. Lentää lujempaa kuin  kankaiset firsbeet ja se kelluu! 
Astianpesukoneessa pestävä.  

Koko  Väri   Tilausnro   Hinta 

17cm Turkoosi  7310-0001  15,90 

17cm Vihreä  7310-0002  15,90 

22cm Vihreä  7310-0003  22,90 

A. 

B. 
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A. WEST PAW ZOGOFLEX CHEW RUMPUS 

Rumpus on kaikista ketävin purulelu.  

Se kelluu ja sen voi pestä koneessa.  

Se pomppii epäkeskosti ja lentää 

hyvin. Pysyy hyvin tassujen välissä,  

kun sitä järsitään.  

Koko   Väri    Tilausnro    Hinta 

12,5cm  Turkoosi   7130-0003   15,90 

12,5cm  Oranssi   7130-0002   15,90 

12,5cm  Vihreä   7130-0001   15,90 

15,5cm  Turkoosi   7130-0006   19,90 

15,5cm  Oranssi   7130-0005   19,90 

15,5cm  Vihreä   7130-0004   19,90 

 

A. 

B. 
B. WEST PAW ZOGOFLEX ECHO ZWIG 

Ontto, puristeltava materiaali yllyttää koiraa pureskelemaan,  

Kantamaan ja noutamaan lelua. Loistava koirille, jotka leikkivät 

Mielummin pehmeämmillä leuilla, mutta lelulta vaaditaan  

Kuitenkin kestävyyttä. Parempi vaihtoehto puukepeille! 

Täysin mytkytön, ei sisällä lateksia, BPA:ta, ftalaatteja eikä  

myrkyllisiä musteita. Lelu kelluu ja kestää astianpesukoneessa pesun.  

Koko    Väri     Tilausnro     Hinta 

35cm   Lila     7330-0001    22,90 

35cm   Vihreä    7330-0002    22,90 

35cm   Oranssi    7330-0003    22,90 

 

B. 
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A. WEST PAW ZOGOFLEX ECHO SKAMP 

Tämä lelu korvaa kepit, risut ja pallot! Se on kevyt, tur-
vallinen ja paljon kestävämpi kuin vastaavat lelut. Len-
tää helposti, joten loistava noutoleikkeihin, mutta sopii 
erinomaisesti myös kiskomis-leikkeihin. Kiva myös kah-
den koiran vetoleikkeihin. Lelu on ontto ja se on suun-
niteltu koirille, jotka pitävät kevyestä puruvastuksesta. 
Kestävä, mutta ei suositella koville purijoille. Lelu kel-
luu ja sen voi pestä astianpesukoneessa. 

Koko   Väri  Tilausnro  Hinta 

21cm  Lila  7340   22,90 

 

A. 

B. 

B. WEST PAW ZOGOFLEX AIR WOX 

Kiehtova muoto yllyttää koiraa leikkimään, 
heittelemään ja ravistelemaan lelua. Pehmeä 
omistajalle ottaa kiinni ja kiskoa lelua koiran 
kanssa. Se kelluu ja kestää astianpesukoneessa 
pesun. Zogoflex Air leluihin on valmistuspro-
sessin aikaa suihkutettu ilmakuplia sisään. 
Kuplat tekevät lelusta pehmeämmän purra ja 
antavat joustavuutta leuoille. Koira saa hiukan 
vastusta, mutta samalla mielihyvää. kun ham-
paat uppoavat leluun. Samalla se myös puhdis-
taa hampaita. 

Koko  Väri  Tilausnro  Hinta 

19cm Sininen 7400   26,90

C. WEST PAW ZOGOFLEX AIR BOZ 

Boz on kestävä ja kevyt. Koiran on turvallista ottaa se ilmasta kiinni. Se myös pomppii todella hyvin ja on tur-
vallisempi ja kestävämpi kuin tennispallo. Täysin myrkytön, eikä sisällä kemikaaleja, liimoja tai lyijyä. Kelluu 
ja on astianpesukoneesa pestävä. Zogoflex Air leluihin on valmistusprosessin aikana suihkutettu ilmakuplia, 
jotka tekevät lelusta pehmeämmän purra ja antavat joustavuutta leuoille. Koira saa hiukan vastusta, mutta 
samalla mielihyvää, kun hampaat uppoavat leluun.  

KOKO   VÄRI    TILAUSNRO    HINTA 

6cm    Pinkki   7410-0033   17,90 

10cm   Turkoosi   7410-0056   22,90 

C. 
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ROWDIES LELUT 

Lelut on tehty käsin ja se on pitkän tuotekehityksen tulos. Niiden kestävyyttä ja kovuutta on mi-

tattu 40 koiran testilaumalla. 80% leluista säilyivät ehjänä 12 viikon kurituksesta. Nämä lelut 

siis kestävät hyvin temmellystä ja valvottua riehakasta leikkiä. Emme kuitenkaan suosittele tätä 

todella koville purijoille, niille täystuhoille. Lelut on HardyTex kankaasta, jossa on useampi ker-

ros ja alimmaisena verkkokerros, joka takaa kestävyyden. Jalkojen päät on tehty Zogoflex mate-

riaalista ja ne ketävät hyvin jäystämistä. Lelun eri materiaalit houkuttelevat koiraa leikkmään.   

 A. WEST PAW ROWDIE JEFFERSON 

Keskikokoisille ja isoille koirille, jotka rakastavat re-

tuuttee, heitellä ja pureskella. Jeffersonin veltot kä-

det hauskuuttavat koiraasi tuntikaupalla.  

Koko   Väri  Tilausnro  Hinta 

77 x 33 cm Ruskea 7550   34,90 

A. 

B. 

B. WEST PAW ROWDIES CUSTER 

Pienille ja keskikokoisille koirille. Tästä saa oivan  

purulelun tai vaikka unikaverin.   

Koko  Väri  Tilausnro  Hinta 

26cm Oranssi 7520-0001 27,90 

26cm Lila  7520-0002 27,90 

C. WEST PAW ROWDIES FERGUS 

Parhaat asiat tulevat pienissä paketeissa. Fergusin 

kädet ja jalat sopivat pienellekin koiralle ottaa kiinni 

ja ravistaa.     

Koko   Väri  Tilausnro  Hinta 

16 x 16 cm Oranssi 7510   28,90 
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A. PROCYON TPR DUMMY 

Termoplastisesta kumista valmistettu dummy on jokakoiran 

must have lelu! Se on kestävä, mutta silti sopivan pehmeä eli 

hammasystävällinen ja se rapisee! Sen voi myös tarvittaessa 

pestä astianpesukoneessa. 

Koko   Tilausnro   Hinta 

30cm  100108   11,90 

B. PROCYON TPR FRSBEE 

Termoplastisesta kumista valmistettu 

frisbee. Kestävä, mutta silti sopivan peh-

meä hampaille. Ei vahingoita hampaita 

koiran ottaessa frisbeen kiinni ilmasta. 

Frisbeen voi tarvittaessa pestä astianpe-

sukoneessa.   

Koko   Tilausnro    Hinta 

22cm  100109    9,90 

A. 

B. 

C. PROCYON TPR BOOMER NAMIPALLO 

Kestävä namipallo aktivointiin ja leikkeihin. Loistava puru-

lelu pennuille hampaiden vaihtumisen aikana. Voidaan 

käyttää myös treeneissä palkkurina. Käyttötarkoituksissa 

vain mielikuvitus rajana! Materiaalinen kestävä termoplas-

tinen kumi (TPR). Voi pestä astianpesukoneessa.  

Koko   Tilausnro   Hinta 

9cm   100107   9,90 
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A. PROCYON SLOWER 

Ahneille kavereille Procyon Slower ahmimi-
senestokuppi. Sopii myös aktivointikäyttöön. 
Silikoniset luun malliset ”nappulat” ovat peh-
meitä mutta kestävät. Kulhon voi pestä astian-
pesukoneessa. 

Koko   Tilausnro   Hinta 

35cm  100106   24,90 

B. LICKIMAT BUDDY 

Elintarvikelaatuisesta TPR kumista valmistettu Licki-
Mat Buddy on tarkoitettu kissoille ja koirille aktivoin-
tiin sekä ruokailun hidastamiseen. Levitä ruoka maton 
pinnalle ja päästä lemmikkisi töihin! Matto kestää 
mikroaaltouunin ja pakkasen, pesuksi suosittelemme 
käsintiskausta. 

Koko    Tilausnro   Hinta 

20 x 20 cm   100110-0001  14,90 

30 x 30 cm   100110-0002  20,00 

 

A. 

B. 
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A. LICKIMAT WOBBLE 

LickiMat Wobble on hauska heiluva, pyöreäpohjainen kulho, 
joka soveltuu sekä kissoille että koirille. Voidaan käyttää 
mm. aktivointiin, ruokailun hidastamiseen sekä ihan vain 
hauskaksi ajan kuluksi. Levitä Wobbleen lemmikillesi sopivaa 
märkä– tai raakaruokaa, tahnaa, mitä tahansa keksitkään ja 
anna lemmikkisi hoitaa loput. Wobble kestää pakkasen, mik-
roaaltouunin sekä astianpesukoneella pesun. Materiaalina 
luonnonkumi. 

Koko    Tilaunro    Hinta 

8 x 16,5 cm   100125    20,00 

 

B. LICKIMAT SPLASH 

Imukupilla varustettu LickiMat Splash koiran ja kissan 
aktivointiin, rauhoittumiseen, ruokailun hidastamiseen 
sekä avuksi vaikka trimmaamiseen, pesuun tai eläin-
lääkärikäyntiin. Levitä Spashiin lemmikillesi sopivaa 
märkäruokaa, tai mitä ikinä keksitkään ja kiinnitä imu-
kupilla esim. lattialle tai seinään. Imukuppi pysyy par-
haiten kun kastelet imuosan vedellä. Kestää pakkasen, 
mikroaaltouunin sekä astianpesukoneella pesun. Val-
mistettu luonnonkumista. 

Koko    Tilausnro   Hinta 

5 x 19 cm   100124   20,00 
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B. PROCYON NUUSKIS II 

Tässä Nuuskiksessa on paljon paljon 

pidemmät hapsut  - noin 15cm pit-

kät, jolloin tehtävä vaikeutuu huo-

mattavasti. Piilota hapujen juureen 

nameja ja anna koirasi löytää nenän 

avulla aarteita! Hauskaa ja helppoa 

aktivointia. Nuuskiksen voi pestä pe-

sukoneessa.  

Koko    Tilausnro   Hinta 

40 x 40 cm  100101   33,90 

A. PROCYON NUUSKIS I 

Oikea aarrematto! Piilota hapsujen juu-

reen nameja ja anna koiran löytää nenän 

avulla aarteita. Hauskaa ja helppoa akti-

vointia! Nuuskiksen voi pestä pesuko-

neessa. 

Koko   Tilausnro  Hinta 

50 x 50 cm 100100  32,00 

A. 

B. 

C. 

C. PUPPINGTONS NAMIPOMMI 

Monikäyttöinen namipommi sopii erinomaiseksi aktivointileluksi 
kotiin sekä palkkaukseen koiraharrastuksissa! Namipommin poh-
jassa kätevä "silmukka" johon voit kiinnittää narun. Narusta lelua 
vetämällä ja liikuttamalla saat herkullisen ja kiihdyttävän saalistus-
palkan koirallesi! Laita namit sisään ja sulje tarrakiinnityksellä. An-
na koirasi selvittää itse maistuva ja aktivoiva arvoitus ja avata pal-
lo. Nameilla täytettyä palloa voit käyttää myös vauhdikkaisiin leik-
keihin ja palkkauksiin eri koiraharrastuslajeissa. Tarranauhojen an-
siosta suosikkinamit kestävät hyvin pallon sisällä heitettäessä ja 
saaliin tavoitettuaan koira voi itse kaivaa namit esille. Valmistettu 
neopreenistä.  

Koko    Tilausnro    Hinta 

7cm    020681    18,00 

9cm    002579    18,00 
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Jumppailu 

Ja  

Harrastukset 

A. FITPAWS K9FITBONE 

K9FITbone on luun muotoinen tasapainoalusta koiralle. Se kehittää voimaa, kestävyyttä, asentoaistia, tasapai-

noa ja joustavuutta. Se tarjoaa niin hauskempaa treeniä kuin enemmän aistiärsykkeitä koiralle. FITbone on hy-

vin tasapainoitettu ja tehty kestämään.  K9FITbone on pehmeä vaikutteinen alusta koko kehon kuntouttamiseen 

ja kunnon nostamiseen niin pienille kuin isoillekin koirille. Ammattikäyttöön kehitetty materiaali on koirille 

suunniteltu: se antaa erinomaisen pidon ja on tehty kestämään koirien kynsien aiheuttama rasitus. Pienet koirat 

voivat treenata kaikki neljä tassu luun päällä ja isot yhdellä tai kahdella: etujalat toisen luun päällä ja takajalat 

toisen päällä. FITbone tasapainoalustassa on myös tuntoärsykkeitä antavia nystyröitä, jotka antavat koiralle her-

mollista stimulaatiota. Tasapainoalustan vaikeustasoa voi säätää muuntamala ilman määrää alustassa. 

Koko    Väri    Tilausnro    Hinta 

58 x 29 x 10 cm  Sininen   800001-0007   70,00 

58 x 29 x 10 cm  Vihreä   800001-0002   70,00 

58 x 29 x 10 cm  Oranssi   800001-0004   70,00 

58 x 29 x 10 cm  Lila    800001-0005   70,00 

58 x 29 x 10 cm  Pinkki   800001-0006   70,00 

A. 
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A. FITPAWS MINI K9FITBONES  

Näppärän kokoiset ”minibonet” soveltuvat sekä pienem-

mille että isommillekin roduille. Miniboneilla pystyt teke-

mään monipulisia harjotteita ja kun haastetta alkaa kaipaa-

maan lisää, nämä on helppo yhdistää muiden FITpaws tuo-

teperheen tuotteiden kanssa. Treenaaminen FITpaws 

tuotteiden kanssa on hauska tapa opettaa koiralle uusia 

asioita ja samalla vahvistaa ohjaajan ja koiran sidettä, vä-

hentää stressiä sekä polttaa kaloreita.  Voidaan käyttää 

pennusta senioreihin.  

Minibonet myydään kahden kappaleen settinä, mukana tulee myös pumppu sekä englanninkielinen ohjelehti. 

Koko     Väri    Tilausnro    Hinta 

29,2 x 16,5 x 6,3 cm  Sininen   800022-0001   75,00 

29,2 x 16,5 x 6,3 cm  Vadelma   800022-0006   75,00 

29,2 x 16,5 x 6,3 cm  Mango   800022-0007   75,00 

B. FITPAWS PAW PODS 

Paw Podsit ovat 13cm leveät tasapainoalustat koirille! 
Aseta koirasi jalan alle ja treenaa haastavampia tasapaino-
harjoitteita, tukirangan vahvistamista, seisomistreeniä 
näyttely- ja urheilukoirille. Paw Pods on myös loistava apu 
voimanjaon harjoitteluun yksittäisille raajoille. Paw Podsit 
on tehty napakasta, mutta joustavasta PVC-materiaalista, 
jossa on ilmatäytteinen kammio. Harjoituksen vaikeutta 
voit säädellä myös helposti säätelemällä ilman määrää ns. 
neulapumpulla (pumppua ei mukana paketissa). Vaikeus-
tasoa voit muuttaa myös kääntämällä Paw Podseja joko 
tasainen puoli maata kohti tai ylöspäin. Pinnan nyppylät 
antavat koiralle neurologisia kosketusaistiärsykkeitä että 
antavat lisää pitoa. Tasainen puoli on liukuestepinnalla. 
Mukana ohjeita! Paketissa on neljä Paw Podsia ja ne on pakattu kätevään verkkopussiin.  

Koko    Tilausnro    Hinta 

13cm    800010    40,00 

A. 

B. 
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B. FITPAWS DONUT HOLDER 

Donut Holder on ilmalla täytettävä rengas, 
joka vakauttaa FitPAWS® Donut -
jumppapalloa. Donitsin pitäjä on hyvä treenityökalu, 
jos Donut -jumppapallon liike on koirallesi outo. Voit 
aloittaa renkaan kanssa ja kun koirasi syvät lihakset 
vahvistuvat ja tasapaino kehittyy, voit jättää renkaan 
pois ja siirtää donitsin suoraan lattialle. Donut Holder 
on tärkeä koiran turvallisuutta lisäävä työkalu eläinten 
kuntoutuksen ammattilaisille, jotka käyttävät FitPAWS 
Donut -jumppapalloa voimanjaon kuntouttamiseen 
leikkausten jälkeen. Donut Holder käy myös temppu-
koulutukseen. Donut Holder täyttyy helposti ilmapum-
pulla, jossa on kartion mallinen suulake (pumppua ei 
mukana paketissa). Älä ylitäytä rengasta. Siinä tulee 
olla juuri sen verran ilmaa, että se tuntuu tukevalta 
koskea ja se vakauttaa FitPAWS® Donut -jumppapallon. 
Rengas käy myös FitPAWS® 90 cm Wobble Boardin al-
le! Käyttämällä tätä yhdistelmää saat loistavan syviä 
lihaksia vahvistavan treenin isoille ja jättiroduille. Ren-
gas tekee Wobble Boardista dynaamisemman. Se toimii 
erinomaisesti vanhojen koirien syvien lihasten tree-
nauksessa ja itseluottamuksen rakentamisessa. Tämän 
yhdistelmän käyttö on näppärää myös urheikukoirien 
kunnon nostamisessa että koiran kuntoutuksessa.   

Tilausnro    Hinta 

800006     20,00 

A. FITPAWS TRAX DONUT 

Donut eli kotoisammin donitsi on työkalu koiran tasapaino– 

ja voimanjakoharjoitteluun. Sitä voidaan käyttää myös syvien 

lihaten vahvistamiseen pienillä koirilla. Keskikokoiset sekä 

isot koirat voivat harjoitella painon vaihtelu harjoitteita yh-

dellä donitsilla tai syvien lihasten vahvistamista kahdella do-

nitsilla. Donitsi antaa koiralle keskivaikean tasapainohaas-

teen. Sen tasainen pohja tarjoaa enemmän vakautta kuin 

muut jumppapallot. Varmista aina, että koiran seisoessa do-

nitsin päällä, sen selkä on suorassa. Ammattikäyttöön kehi-

tetty materiaali on koiralle suunniteltu ja donitsin pinnalla 

olevat nystyrät tuovat tassuille lisäpitoa. Harjoituksen vai-

keutta voit säädellä myös helposti säätelemällä ilman määrää 

donitsissa. Sen materiaali on ns. hajoamaton, mutta jos se 

sattuisi hajoamaan, pallo tyhjenee hiljalleen eikä räjähdä. 

Donitsin mukana tulee ilmapumppu sekä englanninkielinen 

ohjevihkonen. Tarkista ennen harjoittelu aloittamista koirasi 

kynsien pituus ja leikkaa tarvittaessa.  

Koko     Tilausnro    Hinta 

55 x 30,5 cm   800005     55,00 

B. 

A. 
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A. FITPAWS BALANCE DISC 

Fitpaws tasapainotyynyä voidaan käyttää voimanjakoa 
aktivoivissa sekä tasapainoa harjoittavissa tehtävissä niin 
urheilu– kuin työkoirille, kuntoutukseen sekä yleisen kun-
non kohotukseen kaikille koirille. Ammattikäyttöön kehitetty 
materiaali on koirille suunniteltu, se antaa erinomaisen pidon ja 
se on tehty kestämään kynsien aiheuttama rasitus. Fitpaws tasa-
painotyynyä on kahta eri kokoa. Voit käyttää samassa harjoituk-
sessa useampaa tyynyä. Tyynyssä on kaksi erilaista puolta, sileä 
ja nystyillä. Voit säätää harjoituksen vaikeutta lisäämällä ja vä-
hentämällä tyynyssä olevan ilman määrää pienessä tyynyssä 
neulapumpulla ja isossa ilmapumpulla. Pumput eivät ole muka-
na paketissa. Tasapainotyynyn mukana tulee englanninkielinen 
ohjelehtinen.  

Koko   Väri   Tilausnro   Hinta 

36cm  Sininen  800002-0001  33,90 

36cm  Lila   800002-0003  33,90 

56cm  Sininen  800002-0012  54,90 

56cm  Lila   800004   54,90 

A. 

B. FLEXIPAWS CLOUD 

Vain taivas on rajana FlexiPAWS Cloudin kanssa! Vahvitaa syviä 

lihaksia, edistää hyvää ryhtiä, lisää itseluottamusta sekä edistää 

nivelten hyvinvointia. Kuin Peanut-tasapainopallo, jolle et tarvit-

se tukea. Yhdistä kaksi tai käytä yhtä. Cloud tarjoaa turvallisen 

alustan sekä aktiivisille treenaajille että kunnonkohottajille, toi-

pilaille ja kuntoutujille. Pakkaus ei sisällä pumppua.  Cloudin ko-

ko noin 40 x 32 x 70 cm.  

Väri   Tilausnro   Hinta 

Turkoosi  8000022-0001  120,00 

Violetti  8000022-0002  120,00 

B. 
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A. FITPAWS RAMP 

FitPAWS Rampia voi käyttää yksikseen tai yhdistää muihin 
FitPAWS-tuoteperheen tuotteisiin. Soveltuu aloittelijoille, kun-
touttamiseen ja perusjumppaamiseen. Rampin alaosa on sileä ja 
yläosassa on nyppylöitä. (Pumppu ei kuulu pakkaukseen) Rampin 
koko on noin 35 x 35 cm.  

Väri    Tilausnro    Hinta 

Turkoosi   800022    34,00 

B. FITPAWS TARGET-KOSKETUSALUSTAT 

Target– kosketusalustojen kanssa voit opettaa koirasi astumaan 
halutulle merkille, tottumaan uusiin alustoihin ja treenivälineisiin, 
pysymään paikallaan, oppimaan kehotietoisuutta ja vaikkapa op-
pimaan näyttelyasennon ottamista. FitPAWS Targetit on pakattu 
4 joustavan kosketusalustan paketteihin. Paketissa on kaksi sinis-
tä ja kaksi keltaista eli niissä on käytössä koiran parhaiten näke-
mät värit! Kosketusalusta on halkaisijaltaan 25cm. Voit käyttää 
kosketusalustaa monilla eri tavoin opettaakseen koiraasi! Vain 
mielikuvitus on rajana.  

Tilausnro    Hinta 

800015    22,90  

B. 

C. FITPAWS BALANCE PAD 

Balance Pad on täydellinen aloitustyökalu tasapaino-

harjoittelun aloittamiseen. Se tarjoaa helppoja haastei-

ta koirille, jotka ovat toipumassa loukkaantumisesta. 

Tasapainomatto on vedenpitävä, eli se käy siis myös 

esimerkiksi vesiterapiaan. Voit muuntaa harjoituksen 

vaikeutta pitämällä kahta tai useampaa mattoa pääl-

lekkäin. Isommalle koiralle voit käyttää mattoja myös 

vierekkäin. 

Mitat: 38 x 46 x 5 cm 

Tilausnro    Hinta 

800007    54,90 

C. 
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A. FITPAWS WOBBLE BOARD 

FitPAWS Wobble Board on tasapainon ja tukilihaksis-
ton harjoitteluväline. Laudan pinta on liukumaton. 
Tukipiste (pienessä laudassa 6cm) mahdollistaa täy-
den 360 asteen liikkeen. Koirasi pyrkiessä pitämään 
kekustasapainopisteensä laudan keskellä koirasi tu-
kilihakset aktivoituvat ja vahvistuvat. Tasapainohar-
joittelu voi auttaa koiraasi hahmottamaan paremmin 
kehoaan ja lisäämään itseluottamusta koiran oppies-
sa hallitsemaan muuttuvia ja epävakaita ympäristö-
jä. Pennut voivat aloittaa jo pienenä tasapainohar-
joittelun. Säännöllinen harjoittelu Wobble Boardilla 
on hyvä tapa ylläpitää voimaa nivelissä, liikeratoja ja 
liikkuvuutta.  

Ison laudan mukana tulee kolme vaihdettavaa eriko-
koista tukipistettä erilaista tasapainoa hakeviin tehtäviin ja tehtävien vaikeustason säätämiseen. Ison laudan 
alla voi käyttää myös FitPAWS Donut Holderia, jolloin se tekee laudasta entistä dynaamisemman. Yhdessä 
Donut Holderin kanssa tasapainolauta on loistava pentujen ja vanhojen koirien tukilihaksiston ja tasapainon 
harjoittamiseen sekä itseluottamuksen vahvistamiseen.  

Koko   Tilausnro    Hinta 

50cm  800012   74,90 

90cm  800011   200,00 

B. FITPAWS ISO K9FITBONE 

K9FITbone on luun muotoinen tasapainoalusta 
koiralle. Se kehittää voimaa, kestävyyttä, asento-
aistia, tasapainoa ja joustavuutta. Luun muotoinen 
tasapainoalusta tarjoaa niin hauskempaa treeniä 
kuin enemmän aistiärsykkeitä koiralle. K9FITbone 
on hyvin tasapainotettu ja on tehty kestämään. K9FITbone on pehmeä 
vaikutteinen alusta koko kehän kuntouttamiseen ja kunnon nostami-
seen niin pienille kuin isoillekin koirille. Ammattikäyttöön kehitetty ma-
teriaali on koirille suunniteltu: Se antaa erinomaisen pidon ja on tehty 
kestämään koirien kynsien aiheuttama rasitus. K9FITbone tasapaino-
alustassa on myös tuntoaistiärsykkeitä antavia nystyröitä, jotka antavat 
koiralle hermostollista stimulaatiota. Tasapainoalustan vaikeustasoa 
voit säätää muuntamalla ilman määrää alustassa.  Ison FITbonen koko 
on noin 90 x 39 x 15 cm. 

Väri    Tilausnro    Hinta 

Lila    800019-0001   140,00 

Aqua    800019-0002   140,00 

A. 

B. 
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B. FITPAWS CANINEGYM DOG AGILITY KIT 

Agility harrastuksena edistää fyysistä että psyykkistä 
hyvinvointia ja auttaa kehittämään vahvempaa suh-
detta koiran ja omistajan välillä, vahvistamaan itse-
tuntoa ja kehotietoisuutta. Kokeile ja kehitä uusia 
haasteita ja tehtäviä koirallesi, jotka vahvistavat niin 
taka– kuin etujalkojakin sekä tukilihaksistoa. 3-5 ker-
taa viikossa tapahtuva harjoittelu parantaa kehotie-
toisuutta sekä askellajeja ja opettaa koiralle tasapai-
noa. Paketissa mukana kuusi 30cm korkeaa kartiota. 
Hyppykorkeudet ovat säädettävissä n. 6cm—14cm—
21,5cm korkeuksiin. Paketissa on sekä sinisiä että 
vihreitä kartioita. Hyppyrimat ovat keltaisia ja niitä 
on kolme paketissa. Rimat ovat kokoontaitettavia ja 
lukittavia.  

Tilausnro     Hinta 

800017     69,90 

A. FITPAWS HURDLE SET 

Hurdle Set on loistava lisä omalle pihalle 
agilityn harjoitteluun sekä kätevä työkalu 
asikkaalla käyvälle koiran kuntoutuksen tai 
koulutuksen ammattilaiselle. Säädettävät ja 
kokoonpantavat kartio– ja estepaketti sisäl-
tää 4kpl 102cm hyppyrimoja, 8 oranssia kar-
tiota, 8 korkeuden säädintä ja mustan lau-
kun esteille. Soveltuu niin sisä– kuin ulko-
käyttöön. Hyppykorkeudet säädettävissä 
5cm välein 5-75cm korkeuksiin. Täydellinen 
setti kuntoutukseen, hyppytekniikka har-
joitteluun tai omaan agilitytreeniin.  

Tilausnro    Hinta 

800016    195,00 

A. 

B. 

C. KORKEA MERKKIKARTIO 

Uusien toko-sääntöjen mukainen säänkestävä kartio, 
soveltuu myös ratsastuskentälle tai oikeastaan mihin 
tahansa harrastamiseen.  

 Korkeus 40 cm, jalusta 19,5 x 19,5 cm.   

Väri   Tilasnro   Hinta 

Keltainen  44-001   8,00 

Sininen  44-002   8,00 

Punainen  44-003   8,00 

Pinkki  44-004   8,00 

Turkoosi  44-005   8,00 

Valkoinen  44-006   8,00 

Oranssi  44-007   8,00 

C. 
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A. PROCYON NUUSKUSUORA 

Nuuskusuoralla hajujen ihanaan maailmaan!  

Hajutyöskentely on parasta aktivointia koirallesi! 
Nuuskusuoralla voi myöt treenata noseworkia. 

Nuuskusuorassa on mukana 6 palaa, 6 hajupurk-
kia ja naksutin.   

Tilausnro    Hinta 

100105    36,00 

B. PROCYON NUUSKU 

Yksittäiset Nuuskut aloitteluun tai tehtävien muunteluun! 
Nuukuun kuuluu yksi hajupurkki ja yksi pala purkille. 
Nuuskuilla voit myös treenata noseworkia.   

Tilausnro    Hinta 

100104    5,90 

B. 

C. 

C. PROCYON NUUSKUKUUTIO 

Nuuskukuutiossa riittää tehtävää! Pakettiin kuuluu 6 
levyä, 6 purkkia ja naksutin. Voit muodostaa levyistä 
kuution, reitin tai käyttää niitä yksin, kaksin tai miten 
milloinkin sopii tarkoituksiisi! Hajutehtävät aktivoivat 
koiraa ja ovat hauskaa yhteistä tekemistä.  Niillä voi 
myös treenata noseworkia.  

Yhden palan koko on 17 x 17 x 2 cm.   

Tilausnro    Hinta 

100102    36,00 
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B. PROCYON NELJÄNTUULENPUTKI 

Kevyt putki esimerkiksi pennuille, pienille koirille, 

kissoille tai freteille. Mukaan tulee kantokassi, jo-

hon putki on helppo taitella.  

Halkaisija 45cm ja pituus 175cm.  

Tilausnro    Hinta 

100113    59,90 

C. PROCYON PUTKI 

Kevyt putki esimerkiksi pennuille, pienille koirille, kissoille 
tai vaikka freteille. Mukaan tulee säilytyskassi, johon putki 
on helppo taitella. 

Halkaisija 60cm ja pituus 152cm.  

Tilausnro    Hinta  

100114    34,90 

B. 

C. 

A. 

A. PROCYON SUPERNUUSKU 

Supernuuskulla rakennat hajupelejä koirallesi! Koiralle aktivointia ja samalla hauskaa yhdessäoloa. Supernuus-
kuun kuuluu 5 purkkia, 5 peuspalasta, 4 liitospalasta ja naksutin.  

Yhden peruspalan koko on 17 x 17 x 2 cm.  

Tilausnro    Hinta 

100103    36,00 
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Hoito 
Ja  

Terveys 

B. EMMI®-PET ULTRAÄÄNIHAMMASHARJA AMMATTILAISPAKKAUS LEMMIKEILLE 

emmi®-pet koirien Ultraäänihammasharja lemmikin suun puhdista-
miseen. Laite toimii täysin ilman liikettä, tärinää tai ääntä. Laitteella 
pestään lemmikin suu pitämällä harjaa pestävässä kohdassa muuta-
mia sekunteja, jonka jälkeen pestävää kohtaa vaihdetaan. Pesu ta-
pahtuu siis ilman harjaavaa liikettä. Soveltuu kotikäyttöön kaikille 
kissoille, koirille sekä hevosille. Todella helppo käyttää. 

Pieni harjaspää soveltuu pienille koirille ja kissoille, iso harjaspää 
isoille koirille ja hevosille.  

Pakkaus sisältää: 

1) emmi®-pet Ultraäänihammasharjan ja latausaseman 

2) Pienen ja ison harjaspään 

3) Eläinten hammastahnan 75 ml 

4) Ruusupuutikkuja 10 kpl 

5) Desinfiointiaineen 250 ml 

6) Suojahanskat koko M 100 kpl 

A. EMMI®-PET ULTRAÄÄNIHAMMASHARJA LEMMIKILLE 

emmi®-pet koirien Ultraäänihammasharja lemmikin suun puhdistami-
seen. Laite toimii täysin ilman liikettä, tärinää tai ääntä. Laitteella pes-
tään lemmikin suu pitämällä harjaa pestävässä kohdassa muutamia 
sekunteja, jonka jälkeen pestävää kohtaa vaihdetaan. Pesu tapahtuu 
siis ilman harjaavaa liikettä. Soveltuu kotikäyttöön kaikille kissoille, koi-
rille sekä hevosille. Todella helppo käyttää. 

Pakkauksessa mukana tulee harja, latausasema, pieni ja iso harjaspää 
sekä lemmikkien Ultraäänihammastahna 75 ml. 

Pieni harjaspää soveltuu pienille koirille ja kissoille, iso harjaspää isoille 
koirille ja hevosille.  

Tuhoaa bakteereja ja mikrobeja jopa 12 mm syvyydestä saakka. Peh-
mentää ja ennaltaehkäisee hammaskiveä. Poistaa värjäymiä ja plakkia 
sekä palauttaa hampaiden normaalin värin. Auttaa pahanhajuiseen 
hengitykseen.  

   Tilausnro     Hinta 

   000034     199,00 

Tilausnro     Hinta 

000035     229,00 

A. 

B. 
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A. VETFOOD MAXI ORA CARE FRESH BREATH 

Maxi Ora Care Fesh Breath on juomaveteen lisättävä valmiste kissoille ja 
koirille, joilla on neutraali pH, vähentämään ientulehduksen ja parondon-
tiitin tekijöitä. Päivittäinen käyttö vaikuttaa myönteisesti eläimen suun hy-
vinvointiin: tukee plakin vähenemistä, ennaltaehkäisee hammaskiven syn-
tyä, ylläpitää terveitä ikeniä, poistaa bakteereja hammaslomasta sekä 
neutralisoi hengityksen epämiellyttäviä tuoksuja.   

Pakkauskoko: 250ml. 

Tilausnro     Hinta 

900034     15,90€ 

A. 

B. 

B. VETFOOD MAXI ORA CARE HEALTHY GUMS 

Maxi Ora Care Healthy Gums on juomaveteen lisättävä valmiste kissoille ja koirille, joilla 
on neutraali pH, vähentämään ientulehduksen ja parondontiitin tekijöitä. Päivittäinen 
käyttö vaikuttaa myönteisesti eläimen suun hyvinvointiin: tukee plakin vähenemistä, 
ennaltaehkäisee hammaskiven syntyä, ylläpitää terveitä ikeniä, poistaa bakteereja ham-
maslomasta, neutralisoi hengityksen epämiellyttäviä tuoksuja, salvia helpottaa tehok-
kaasti kurkun ja suun tulehduksia ja vihreä tee vähentää riskiä suun, kurkun ja ruokator-
ven kasvainten ilmenemiseen. 

Pakkauskoko: 250ml 

Tilausnro     Hinta 

900035      15,90  

C. 

C. VETFOOD MAXI/GUARD ORANZN- SUUNHOITOGEELI 

Koiran ja kissan ientulehduksen, plakin ja pahanhajuisen hengi-
tyksen kontrollointiin. OranZn on tarkoitettu päivittäiseen ham-
mashuoltoon. OranZn:n neutraali pH, hajuttomuus sekä mautto-
muus helpottavat päivittäistä käyttöä.  

Pakkauskoko: 59ml. 

Tilausnro     Hinta 

90006     14,90 

D. 

D. VETFOOD/VETFARMLAB MAXI/GUARD ORAL CLEANSING GEL  

 ONGELMAISEN SUUN HOITOON 

MAXI/GUARD Oral Cleansing Geliä suositellaan ennaltaehkäisevänä suunhoitotuotteena 
hoitamaan eri asteisia suunontelon sairauksia sekä ennen ja jälkeen suun leikkauksia. Oral 
Cleansing Gel neutralisoi nopeasti epämiellyttävät hajut, nopeuttavat haavojen paranemis-
ta, valmistavat suuta hyvin hammashoitoihin ja lievittävät tehokkaasti leikkausten jälkeisiä 
oireita. Yksi tämän valmisteen suurimpia yksittäisiä hyötyjä ovat kollageenin tuotannon sti-
mulointi, joka on äärimmäisen tärkeää paranemiselle ja toipumiselle sekä antibakteriaaliset 
ominaisuudet, jotka vähentävät tulehdusta ja hidastavat plakin syntymistä.  

Pakkauskoko: 118ml. 

Tilausnro     Hinta 

90007     21,90 
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A. MAXI/GUARD ORAL CLEANSING WIPES 

MAXI/GUARD Oral Cleansing Wipes – Suunhoitopyyhkeet koi-
rien ja kissojen suunhoitoon. 

MAXI/GUARD Oral Cleansing Wipes ovat helppoja käyttää ja ne 
ovat hyvin eläinystävällisiä. Suunhoitopyyhkeet sisältävät neut-
ralisoitua sinkkiä, jonka pH on 7. Suunhoitopyyhkeiden materi-
aali mahdollistaa suun lempeän mekaanisen puhdistuksen – 
niin plakin kuin pahantuoksuisen hengityksen aiheuttavat bak-
teerit ilman ikenien vahingoittamista. Mauton ja hajuton neut-
ralisoitu sinkki raikastaa hengityksen ja puhdistaa turvallisesti. 
Se on kehitetty kissoille ja koirille, jotka vastustavat suunhoitoa. 
Suunhoitopyyhkeiden säännöllinen käyttö ylläpitää suun hyvin-
vointia, mikä vaikuttaa myös yleiseen hyvinvointiin sekä har-
ventaa eläinlääkärin tekemien toimenpiteiden tarvetta.  

Pakkauskoko: 100 kpl. 

Tilausnro     Hinta 

900029     21,90 

A. 

C. 

C. VETFOOD PLAQUE CONTROL 

Plaque Control on tehty merilevästä (Ascophyllum nodosum ), jonka sään-
nöllinen antaminen auttaa vähentämään plakin kertymistä. On todistettu, 
että ruskea Ascophyllum nodosum –merilevä muuntaa syljen ominaisuuk-
sia vähentäen plakin kertymistä ja sen kalkkeutumista hammaskiveksi. Sa-
maan aikaan merilevä vähentää suuontelon muun bakteerikannan määrää 
ja siten ennaltaehkäisten pahanhajuista hengitystä. Merilevän aktiiviset 
ainesosat siirtyvät ruoansulatuskanavasta verenkiertoon muuntaen syljen 
koostumusta niin että se edistää hammaskiven liukenemista ja ennaltaeh-
käisee plakin kertymistä hampaisiin. Merilevän on todistettu olevan myös 
erittäin hyödyllistä eläinten terveydelle johtuen sen erittäin korkeista tyy-
dyttymättömien rasvahappojen, aminohappojen, vitamiinien ja hivenainei-
den pitoisuuksista. Merilevä tasapainottaa ruoansulatusta, tukee elimistön 
puolustuskykyä, parantaa turkin laatua, tukee hermoston palautumista ja 
poistaa raskasmetalleista tulevia myrkkyjä.  Sopii koirille ja kissoille. 

Pakkauskoko: 60g. 

Tilausnro     Hinta 

900023     18,90 
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A. VETFOOD VISIOPET VETDROPS 

Kosteuttavat ja rauhoittavat silmätipat koirille ja kissoille, sopii 
myös freteille.  

Sisältää Hyaluronihappoa ja silmän kudoksissa luonnollisesti esiin-
tyvää lipidiyhdistettä, PEA:ta.   

Sopii käytettäväksi mm. kuivasilmäisyys (KCS) , silmien punotus, 
kyynelrauhasten toimintahäiriö, mikrobi-infektio (herpes, Leish-
mania), allergiat, diapetes, silmän trauma, sarveis– ja sidekalvon 
tulehdukset tai vammat, sidekalvon ärsytys tai ylireaktiivisuus, 
glaukooman paikallinen hoito, synnynnäiset epämuodostumat tai 
hyperadrenokortisismi.  

Pakkauskoko: 5 ampullia (5 x 0,4 ml) 

Tilausnro     Hinta 

900018     14,00 

A. 

B. VETFOOD VISIOPET VETCAPS 

Auttaa ylläpitämään silmien terveyttä ja toimintaa hidastaen silmän van-

henemisprosessia ja vahvistamalla verisuonia.  

Valmiste mikrokapseloitu. 

Käyttö: Kaihi ja glaukooma, silmäleikkausta ennen ja jälkeen, diabetesta 

sairastaville, ikääntyville eläimille, aktiivisille työ– ja harrastuskoirille.  

Soveltuu koirille ja kissoille. 

Pakkauskoko: 30 kapselia 

Tilausnro     Hinta 

900033     24,00 

C. VETFOOD MAXI/GUARD ZN4.5 OTIC 

MAXI/GUARD Zn4.5 Otic korvatipat lemmikille. Soveltuu käytettäväksi koirille, kis-

soille sekä freteille.  

Käytä mm. ulkokorvatulehduksiin liittyvät ongelmat, epämiellyttävät tuoksut, kroo-

niset ulkokorva-tulehdukset joihin liittyy hiiva ja taphylococcus aureus, hiivatuleh-

dukset (Malassezia spp.), tärykalvoperforaatio ja sienitulehdukset.  

Pakkauskoko: 59ml.  

Tilausnro     Hinta 

900016     22,90 
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A. VETFOOD DERMACTIV 

Ihon toiminnan tukemiseen ihosairauksien ja liiallisen karvan-

lähdön aikana. Soveltuu koirille ja kissoille.  

Koko   Tilausnro   Hinta 

30 kaps.  900032-0001  18,90 

90 kaps.  900032-0003  38,00 

A. 

B. VETFOOD MAXI/GUARD ZN7 DERM 

MAXI/GUARD Zn7 Derm on luonnollinen tulehdusta vähentävä valmiste, joka 
tukee pinnallisten vammojen, hankaumien ja muiden ihovammojen parane-
mista. Valmiste sisältää luonnollista neutralisoitua sinkkiä, joka rau-
hoittaa kutinaa ja kuivaa ihoa. Zn7 Derm ei sisällä steroideja, alkoholia, antibi-
ootteja tai muita haitallisia aineita, jotka voivat vaarantaa eläimen ihon hyvin-
voinnin.  Käyttötarkoitukset: mm. hankaumat, haavat, ihovammat, tulehdusso-
lukertymät, allerginen ihotulehdus, syvät pyodermiat, patogeenien aiheutta-
mat huulen vierushaavaumat tai kissan poskiakne (ihofolliikkeleiden syvä tu-
lehdus ja sitä ympäröivillä alueilla.)  

Pakkauskoko: 118ml.  

Tilausnro    Hinta 

90022    25,90 

B. 

C. 

C. PETPHARMACY DERMACTIV SHAMPOO 

DermActiv Shampoo tulehtuneelle atooppiselle iholle. DermActiv on hellävarai-
nen dermokosmeettinen shampoo kissoille ja koirille, joilla on taipumusta bak-
teerien ja sienten aiheuttamiin ihotulehduksiin.  

Shampoon ainesosat puhdistavat turkin ja ihon pitäen samalla yllä oikeaa pH:ta: 

Allantoiini—rauhoittaa ja elvyttää ihoa. 

Panthenol—tukee ihon uusiutumista ja paranemista. 

Kookosöljy—stimuloi karvan kasvua, ravitsee ja kosteuttaa. 

Klooriheksidiini—rajoittaa bakteerien ja sienien lisääntymistä. 

Pakkauskoko: 125 ml.  

Tilausnro     Hinta 

900040     14,00 
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A. PETPHARMACY HYPOACTIV SHAMPOO 

HypoActiv Shampoo on hypoallereeninen shampoo, sopii myös koiran– ja kis-
sanpennuille. HypoActiv on hellävarainen dermokosmeettinen shampoo herk-
käihoisille kissoille ja koirille, jotka ovat alttiita allergioille. Shampoon ai-
nesosat puhdistavat turkin ja ihon samalla pitäen yllä oikeaa pH:ta HypoActi-
vella on todella hyvät perusominaisuudet, kuollut ihosolukko poistuu helläva-
raisesti, samalla kuitenkin huolehtien ihon kunnollisesta kosteuttamisesta. Ak-
tiivisten ainesosien ansiosta shampoolla on positiivinen vaikutus vaurioituneen 
ihon ja turkin uusiutumiseen ärsyttämättä kuitenkaan lemmikin herkkää ihoa.  

Kehäkukka—rauhoittaa ja ehkäisee bakteerien kasvua. 

Aloe—ravitsee ja suojaa tulehduksilta.  

Glyseriini—kosteuttaa ja uudistaa ihoa.  

Pakkaskoko: 125 ml. 

Tilausnro     Hinta 

900042     14,00 

A. 

B. PETPHARMACY SEPTIACTIV SHAMPOO 

SeptiActiv Shampoo on seborrooisesta ihottumasta kärsiville ja paljon hilsei-
levälle iholle. Se on hellävarainen dermokosmeettinen shampoo herkkäihoi-
sille koirille ja kissoille, joilla on taipumusta tali-ihottumaan sekä ihon run-
saaseen hilseilyyn. Shampoon ainesosat puhdistavat turkin ja ihon samalla 
pitäen yllä oikeaa pH:ta sekä neutralisoivat pahaa tuoksua ihosta: 

Kataja—normalisoi talirauhasten toimintaa, vähentää ihon kutiamista, toimii 
desinfioivana.  

Aloe—anti-inflammatorisia ominaisuuksia. 

Glyseriini—kosteuttaa ja uudistaa vahvasti ihoa.  

Pakkauskoko: 125 ml.  

Tilausnro     Hinta 

900041     14,00 
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A. VESTFOOD ACID BALANCE 

Käyttötarkoitus: pahoinvoinnin yhteydessä, oksentelun aikana ja jälkeen, ri-
pulin yhteydessä ja vatsalaukun pH:n laskemiseksi. 

ACID Balance sisältää kahta happoa neutralisoivaa ainetta: kalsiumkarbo-
naattia ja magnesiumkarbonaattia. Ne ovat emäksisiä suolia, jotka reagoivat 
suolahapon kanssa muuntaen sitä vedeksi ja mineraalisuoliksi. Kalsiumkar-
bonaatilla on nopea ja tehokas neutralisoiva vaikutus magnesiumkarbonaatin 
tehostaessa sen toimintaa. Kumpikin suola suojaa ruokatorven, vatsan ja 
pohjukaissuolen limakalvoja mahanesteen vahingoittavilta ominaisuuksilta. 
Ne eivät imeydy mahasuolikanavasta. Niitä käytetään yleisesti liikahappoi-
suuden aikana, joka tarkoittaa suolahapon pitoisuuden nousua vatsahapossa. 
Liikahappoisuuden sivuvaikutuksina ja seurauksena voi tulla esimerkiksi nä-
rästystä, kroonista turvotusta, vatsahaavoja ja suolistohaavaumia.  

Sopii sekä koirille että kissoille.  

Pakkauskoko: 30kaps.  

Tilausnro     Hinta 

900037     16,90 

A. 

B. 

B. VETFOOD AMYLACTIV BALANCE 

Amylactiv Balance sisältää entsyymejä, jotka osallistuvat hiili-
hydraattien (amylaasit), rasvojen (lipaasit)ja proteiinien 
(bromelaiinit) sulatukseen. Valmiste sisältää lisättyä inuliinia –
probioottia, joka toimii paksusuolessa ja on lähde oligosakkari-
deille, joilla on ominaisuus stimuloida hyödyllisen mikrofloo-
ran aktiivisuutta ruoansulatuskanavassa. Hyödyllinen mikro-
floora estää bakteerien kasvua, mikä samalla rajoittaa kaasun 
muodostusta ja parantaa ulosteen laatua.  Amylactiv Balance 
on tarkoitettu lisäravinteeksi tukemaan ruoansulatusta: ruo-
ansulatushäiriöissä, ruokahalu– ja ulostemuutosten yhteydes-
sä, eksokriinisessä haiman vajaatoiminnasa sekä ruonasulatus-
kanavan kroonisissa sairauksissa, joihin liittyy hoitoon ragoi-
mattomat ripulit.  Sopii kissoille, koirille ja freteille. 

Koko    Tilausnro    Hinta 

30 kaps.   900008-0001   20,00 

60 kaps.   900008-0002   20,00 
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A. VETFOOD AMYLACTIV DIGEST 

Amylactiv Digest sisältää optimaalisen yhdistelmän luonnollisia ruokaa pilkkovia entsyymejä: rasvat –lipaasit, 
hiilihydraatit – amylaasit ja proteiinit – proteaasit. Entsyymit ovat mikrokapseloituja. Voit siis tarvittaessa huo-
letta avata kapselin ja sekoittaa sisällön ruokaan. Mikrokapseloidut entsyymit aktivoituvat vasta pohjukais-
suolessa. Niiden nopea vapautuminen pohjukaissuoleen tukee ruoan sulatusta yksinkertaisempiin yhdisteisiin 
(rasvahappoihin, aminohappoihin, monosakkarideihin) ja mahdollistaa näin imeytymisprosessin, osallistuen 
aktiivisesti solutason ravitsemukseen ja suolistonukan uusiutumiseen.  

Käyttö: ruoansulatushäiriöt lemmikeillä joilla on ollut aiemmin ruoansu-
latuskanavan sairauksia, krooninen haimatulehdus, eksokriininen haiman 
vajaatoiminta, imeytymishäiriösyndrooma, ohutsuolen leikkauksen jäl-
keen, haiman ja sappitien ahtaumat, erityisesti liittyneinä kasvannaisiin.  

Soveltuu koirille, kissoille ja freteille. 

Koko    Tilausnro    Hinta 

30 kaps.   900009-0001   20,00 

90 kaps.   900009-0003   45,00 

B. VETFOOD FLORA BALANCE 

Mikrokapseloitu Flora Balance sisältää ruoansulatuskanavaa suojaavia se-
kä suoliston mikrobitasapainoa tasoittavia probiootteja ja prebiootteja.  

Käyttö: Ruuansulatuskanavan häiriöissä (äkillinen muutos ruokavaliossa, 
stressi, ikä), antibioottikuurin aikana ja hoidon jälkeen, ruoka-aineallergiat 
ja intoleranssit, ruuansulatus-kanavan ja maha-suolikanavan sairauksien 
hoidon tukena. 

Soveltuu kissoille ja kissoille. 

Koko     Tilausnro    Hinta 

60 kaps.    900030-0002   22,90 

120 kaps.    900030-0004   42,90 

B. 

A. 

C. VETFOOD FLORA DEFENCE 

Käyttö: 

- Taustaltaan tulehduksellinen akuutti ripuli, mu-

kaan lukien toistuva Clostridium diffile- bakteerin 

aiheuttama ripuli 

- Antibioottiripuli 

- Antibioottikuurin aikana ja ennen kuuria 

- Tulehduksellisen suolistosairauden (IBD) hoitoon 

- Hiivatulehduksen ennaltaehkäisyyn 

- Krooninen suolistosairaus 

- Ehkäisemään taudinaiheuttajabakteerin siirtymistä. 

Sopii käytettäväksi koirille ja kissoille. 

Koko   Tilausnro   Hinta 

30 kaps.  900036-0001  19,00 

60 kaps.  900036-0002  38,00 

C. 
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A. VETFOOD FLORACTIV 

Suoliston mikroflooran suojaamiseen ja palauttamiseen kissoille ja koirille. 

Pakkauskoko: 100g.  

Tilausnro     Hinta 

900025     14,00 

B. VETFOOD INTESTIVEL GEL 

INTESTIVET Gel on probiootti, joka sisältää elävää bak-
teerikantaa (Enterococcus faecium) ja vitamiineja. 

Enterococcus faecium-kanta tuottaa merkittävän 
määrän maitohappoa ja muita bakteereja tappavia 
ainesosia, jotka osoittavat ehkäisevän tehokkaasti tau-
dinaiheuttajia kuten Salmonella, E. Coli ja Shigella.  

Tilausnro    Hinta 

900010    17,90 

A. 

B. 

C. VETFOOD FIBERACTIV 

FIBERActiv sisältää ainesosia, jotka tukevat ruoansulatuksen ja ruoansulatuspro-
sessien oikeanlaista toimintaa. Sen tehokkuus perustuu useiden kuitulähteiden ja 
uutteiden (kiiviuute, sennauute, aloe vera-uute, raparperiuute, hiivauute, vih-
reäteeuute) innovatiiviseen yhdistelmään. FIBERActiv auttaa normalisoimaan 
eläinten ulosteen koostumusta sekä suoliston läpikulkua.  

Sopii kissoille ja koiriille. 

Pakkauskoko: 500g.  

Tilausnro    Hinta 

900038    35,00 C. 

D. VETFOOD L-METHIOCID 

Käyttö: Virtsarakontulehdusten aikana, virtsateiden toimintahäiriöt, 
struviittikivet.  

Soveltuu kissoille ja koirille. 

Koko    Tilausnro    Hinta 

60 kaps.   900014-0001   13,00 

120 kaps.   900014-0002   32,00 

 D. 
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A. VETFOOD UROFORCE 

Käyttö: krooninen munuaisten vajaatoiminta, 

alempien virtsateiden ongelmat, virtsarakon 

tulehdus sekä oksalaattikivien ehkäisy.  

Soveltuu sekä kissoille että koirille.  

Koko   Tilausnro   Hinta 

30 kaps.  900021-0001  18,00 

60 kaps.  900021-0002  30,00 

B. VETFOOD IMMUNACTIV BALANCE  

Beta-1,3/1,6-glukaani on luonnollinen polysakkaridi joka on eristetty 

leivontahiivan soluseinästä. IMMUNACTIV Balance - valmistetta suo-

sitellaan käytettäväksi lääkehoitojen, rokotusten sekä kuntoutusjak-

sojen aikana, lisääntymisaikana sekä aikoina, jolloin vastustuskyky 

on heikentynyt ja stressi lisääntynyt.  

Soveltuu koirille, kissoille, freteille, marsuille, rotille ja kaneille.  

Koko    Tilausnro    Hinta 

60 kaps.   90002-0002   17,00 

120 kaps.   90002-0004   30,00 

C. VETFOOD L-METHIOCID KISSALLE 

Valmiste, jolla tuetaan aiemmin struviittikivistä kärsineiden lemmik-

kien terveenä pysymistä sekä tuetaan olemassa olevien kivien liuke-

nemista. Tukee erityisesti bakteeriperäisten virtsarakkotulehdusten 

hoitoa. Aktiivisena raaka-aineena toimii puhdistettu L-metioniini. 

Valmistetta voidaan käyttää päivittäisenä ravintolisänä. 

L-Methiocid on tarkoitettu lisäravinteeksi seuraavissa tilanteissa: 

 Kun lemmikkisi kärsii virtsarakontulehduksesta. 

 Virtsateiden toimintahäiriöissä. 

 Struviittikivet.  

Pakkauskoko: 39g.  

Tilausnro    Hinta 

900015    13,00 

B. 

A. 

C. 
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A. VETFOOD PRFESSIONAL IMMUNACTIV BALANCE KISSALLE 

Tukemaan kissojen immuunivastetta. 

Käyttö: 

- alentunut vastustuskyky 

- toipilasaikana 

- virusten ja hiivan aiheuttamien sairauksien aikana 

- stressi 

- lisääntymisaikana   

Tilausnro    Hinta 

90003    12,00 

A. 

B. VETFOOT ANTI-HAIRBALL 

Käytetään vain kissoille. 

Käyttö: 

-karvapallojen aiheuttama ruoansulatuskanavan tukos 

- karvapallojen muodostumisesta johtuvat oireet (oksentelu, 

ruokahaluttomuus, yskä) 

- ruoansulatuskanavan epänormaali toiminta 

- ummetus   

Pakkauskoko: 100g.  

Tilausnro    Hinta 

900012    15,00 

  

B. 
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A. VETFOOD FOR CALM 

For Calm kapselit eläinten stressin vähentämiseen. For Calm-kapselit sisältävät 
luonnollista serotoniinin ja melatoniinin syntymiseen vaikuttavaa L-tryptofaania. 
Serotoniini säätelee muun muassa unta, mielialaa ja syömistä. Tutkimusten mukaan 
tryptofaani vaikuttaa keskushermoston kautta eläimen henkiseen että fyysiseen hy-
vinvointiin rauhoittavasti lamauttamatta silti elintoimintoja. L-tryptofaanin puutos 
näkyy läimellä mielialan vaihteluna ja ahdistuneisuutena. Useat tutkimukset 
osoittavat L-tryptofaanin lisääntymisen kehossa vaikuttavan ns. 
"onnellisuushormonin" serotoniinin vapautumisen lisääntymiseen. Lisäämällä L-
tryptofaania eläimen ruokavalioon voidaan vaikuttaa käytökseen sekä helpottaa 
ahdistuksen oireita.  Soveltuu kissoille ja koirille.  

Koko     Tilausnro     Hinta 

60 kaps.    200001-002    22,90 

4 x 60 kaps.   200001-008    82,00  

A. 

B. VETFOOD NO STRESSS GEL 

No Stress Gel on maistuva pasta vähentämään stressiä kis-
soilla ja koirilla. NoStress Gel sisältää luonnollista serotonii-
nin ja melatoniinin syntymiseen vaikuttavaa L-tryptofaania. 
Serotoniini säätelee muun muassa unta, mielialaa ja syö-
mistä. Tutkimusten mukaan tryptofaani vaikuttaa keskus-
hermoston kautta eläimen henkiseen että fyysiseen hyvin-
vointiin rauhoittavasti lamauttamatta silti elintoimintoja. L-
tryptofaanin puutos näkyy eläimellä mielialan vaihteluna ja 
ahdistuneisuutena. Useat tutkimukset osoittavat L-
tryptofaanin lisääntymisen kehossa vaikuttavan ns. "onnellisuushormonin" serotoniinin vapautumisen lisäänty-
miseen. Lisäämällä L-tryptofaania eläimen ruokavalioon voidaan vaikuttaa käytökseen sekä helpottaa ahdistuk-
sen oireita.   

Käyttö: mm. unihäiriöt, stressaavissa tilanteissa (eläinlääkärikäynnit, trimmaaja, ukkonen, ilotulitus), matkoilla 
ja kroonisen stressin hoitoon.  

Pakkauskoko: 15ml.  

 

Tilausnro     Hinta 

900011     22,00 

B. 

C. 

C. VETFOOD BB & RECOVERY BALANCE 

Kokonaisvaltainen, täydellisesti tasapainotettu valmiste 
koirille ja kissoille, jotka tarvitsevat tukea joko fyysisestä 
rasituksesta palautumiseen tai ovat toipilaita.   

Koko    Tilausnro    Hinta 

100g    90001-0001   14,90 

500g    90001-0002   54,90 
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A. VETFOOD OSTEOARTHRISTOP 

Kissoile ja koirille, sekä marsuille. Käyttö: liikuntaelinsairaudet, nivelten va-

jaatoiminnasta johtuvat motoriikan häiriöt, isokokoisille koirille nivelruston 

kasvun ja kehityksen aikana, nivelvammat, nivelruston vammat ja rappeutu-

mat, henkitorven ahtauma koirilla, leukanivelten ongelmat marsuilla. 

Pakkauskoko: 90 kaps.  

Tilausnro     Hinta 

900026     28,00 

A. 

B. VETFOOD OSTEOARTHRISTOP PLUS 

Kissoille, koirille ja marsuille. Käyttö: liikuntaelinsairaudet, nivelten kuor-
mitus, nivelten toiminnan heikkeneminen, alentuneet motoriset taidot, 
leukanivelten ongelmat marsuilla.  

Pakkauskoko: 90 kaps.  

Tilausnro    Hinta 

90005    32,00 

B. 

C. VETFOOD BRAINACTIV BALANCE 

Brainactiv Balance on tehty tukemaan taistelua iästä johtuvaa hermojär-
jestelmän toiminnan heikentymistä ja motorisen aktiivisuuden vähene-
mistä vastaan. Tyypillisimmät poikkeavat oireet ovat sekavuus, unihäiriöt 
sekä kontaktin heikkeneminen ihmiseen. Nämä muutokset koskevat yli 
62 % yli 11-vuotiaita sekä kaikkia yli 15 vuoden iän ylittäneitä koiria ja 
kissoja. Brainactiv Balance sisältää kaikki tarpeelliset ainekset, jotka vaa-
ditaan tukemaan lemmikin suojaamista ikääntymisen tuomilta stressiä 
aiheuttavilta vaikutuksilta: Rasvahapot, antioksidantit ja aineet, jotka 
edistävät aivojen välittäjäaineiden aktiivisuutta. Säännöllinen Brainactiv 
Balancen käyttö tukee eläimen elinvoiman kasvua, hermostoa ja pitkää 
elinikää.  Soveltuu kissoille, koirille, rotille, marsuille ja kaneille.  

Koko    Tilausnro    Hinta  

30 kaps.   90004-0001   23,00 

90 kaps.   90004-0003   53,00 

C. 

D.  

D. VETFOOD PROFESSIONAL ANTI-HERPES 

FVH-1 viruksen aiheuttamiin oireisiin kissoilla ja kissanpennuilla ennalta-

ehkäisemään pentujen altistumista virukselle.  

Pakkauskoko: 60g.  

Tilausnro    Hinta  

900013    13,00 


