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KLEJE

Cyjanopan E
Klej cyjanoakrylowy
do błyskawicznego łączenia wielu
materiałów jak szkło, porcelana,
metale, guma, tworzywa
sztuczne. Charakteryzuje się
dużą siłą i szybkością wiązania.
Polecany do połączeń materiałów
elastycznych lub pracujących
na zginanie.
Opakowanie:
tubki o zawartości 2 g:
na planszach po 12 szt., 288 szt
w opakowaniu zbiorczym.
Kod: 5901896001186
na blistrach pojedynczych,
500 szt. w opakowaniu
zbiorczym.

Cyjanopan M
Klej cyjanoakrylowy
do błyskawicznego łączenia wielu
materiałów, jak szkło, porcelana,
metale, guma, tworzywa
sztuczne.
Charakteryzuje się dużą siłą
i szybkością wiązania.
Polecany do połączeń sztywnych.
Opakowanie:
tubki o zawartości 2 g:
na planszach po 12 szt., 288 szt
w opakowaniu zbiorczym.
Kod: 5901896001278
na blistrach pojedynczych,
500 szt. w opakowaniu
zbiorczym.
Kod: 5901896001100

Kod: 5901896001094

Szewski
Klej do łączenia skór naturalnych i syntetycznych
z PCW, poliuretanami, gumą i innymi
materiałami.
Szybkoschnący, przeźroczysty.
Niezastąpiony przy naprawach obuwia.
Opakowanie:
tuba 40 ml., 24 szt. lub 100 szt. w opakowaniu
zbiorczym.
Kod: 5901896009014

Butapren
Wodoodporny, dający pewne i mocne spoiny klej
o szerokim zastosowaniu.
Opakowanie:
tuba 40 ml., 24 szt. lub 100 szt. w opakowaniu
zbiorczym.
Kod: 5901896009007
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OWADOBÓJCZE

Lep na muchy „Muchotoxin”
Tradycyjny sposób na zwalczanie
much i innych owadów
latających.
Rolki lepów pakowane
w kartoniki po 100 szt.
Kod: 5901896003042
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Płytka owadobójcza „Muchotoxin”
Płytka polimerowa z substancją
aktywną zamknięta
w perforowanej, plastikowej
obudowie. Przeznaczona jest
do zwalczania owadów latających
w pomieszczeniach
mieszkalnych, przemysłowych
i gospodarczych.
Jedno opakowanie zabezpiecza
przed owadami średniej wielkości
pomieszczenie w czasie
do 2 miesięcy.
Skuteczny środek, łatwy
i wygodny w użyciu.
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
Kod: 5901896003005

Mrówkiler
Preparat w aerozolu skutecznie
zwalczający wszelkie gatunki
mrówek w pomieszczeniach
mieszkalnych, gospodarczych
i na zewnątrz budynków.
Pojemnik zaopatrzony jest
w specjalny aplikator dozujący
środek w postaci pianki.
Umożliwia on dotarcie preparatu
nawet w trudno dostępne
miejsca, tworząc niewidoczną
barierę owadobójczą.
Przy jego pomocy można
zwalczać mrówki wewnątrz
budynków, jak i na zewnątrz:
na tarasach,chodnikach, płytach,
kostkach brukowych itp.
Aerozol 300 ml.,
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896007010

Muchotoxin
Aerozolowy preparat zwalczający
muchy i inne owady latające
w domach i obiektach
gospodarczych.
Bardzo skuteczny i wydajny,
o przyjemnym cytrusowym
zapachu.
Aerozol 300 ml.,
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896003036

Nokaut Żółty
Aerozolowy preparat
przeznaczony do likwidacji
owadów latających, zwłaszcza
os, w pomieszczeniach
mieszkalnych.

Nokaut Zielony

Aerozol 300 ml.,
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

Środek w aerozolu do zwalczania
wszelkiego rodzaju owadów
biegających, jak karaluchy,
prusaki, rybiki cukrowe itp.
Do stosowania w domach
i obiektach gospodarczych.
Aerozol 300 ml.,
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

Kod: 5901896004118

Kod: 5901896004224

OWADOBÓJCZE

Moth Killer Super

Komar żel
Skuteczny środek w postaci żelu
do odstraszania komarów
oraz meszek przed osiadaniem
na nieosłonięte części ciała.
Tuba o poj. 50 ml.

Środek w formie zawieszki
do szafy, likwidujący mole.
Wygodny w użyciu
o długotrwałym działaniu.
Zapach lawendy.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

Kod: 5901896002145
Kod: 5901896002022

Komar Repelent
Nowoczesny, niealergiczny
i nieszkodliwy środek
odstraszający komary, kleszcze,
meszki i inne owady ssące.
Aerozol 90 ml.,
Opakowanie zbiorcze: 15 szt.
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Kod: 5901896006013

Komar Repelent
Aroma
Aerozolowy środek odstraszający
owady, o nowym, przyjemnym
zapachu.
Pojemnik aerozolowy 90 ml,
Opakowanie zbiorcze:15 szt.
Kod: 5901896006655

Moth Killer AE
Aerozolowy środek zwalczający
mole.
Dzięki specjalnie dobranym
składnikom niszczy zarówno
dorosłe owady jak i postacie
larwalne.
Formulacja preparatu oparta
na dyspersji wodnej pozwala na
bezpieczne opryskiwanie wnętrza
szaf, jak i bezpośrednio na
odzież, futra, tkaniny, dywany.
Aerozol 150 ml,
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896002015

GRYZONIOBÓJCZE

Mice Killer 250 g

Mice Killer saszetka

Trutka w postaci granulatu
do zwalczania myszy, szczurów
i innych gryzoni w budynkach
mieszkalnych, pomieszczeniach
gospodarczych, magazynach itp.
Skuteczna i bezpieczna w użyciu.

Trutka w postaci granulatu
do zwalczania myszy, szczurów
i innych gryzoni w budynkach
mieszkalnych, pomieszczeniach
gospodarczych, magazynach itp.
Skuteczna i bezpieczna w użyciu.

Opakowanie:
pojemnik z wieczkiem –
dozownikiem, 250 g granulatu.
Opakowanie zbiorcze: 15 szt.

Opakowanie: saszetki
zawierające 90 g preparatu.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.
Kod: 5901896005009

Kod: 5901896005016
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Govon
Trutka w postaci sprasowanych
kostek do zwalczania myszy,
szczurów i innych gryzoni
w budynkach mieszkalnych,
pomieszczeniach gospodarczych,
magazynach itp.
Skuteczna i bezpieczna w użyciu.
Opakowanie 120 g
Opakowanie zbiorcze: 15 szt.
Kod: 5901896005023

Myszołapki i szczurołapki
Tradycyjna metoda zwalczania
gryzoni, wykonane z drewna
lub metalu, różna wielkość.

PREPARATY

Obroża insektobójcza
dla psa
Obroża do zwalczania pcheł
i kleszczy przeznaczona dla psów
i szczeniąt
w wieku powyżej 3 miesięcy.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym,
nie drażniącym
i bezpiecznym w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Działa skutecznie do 5 miesięcy
na pchły i do 2 miesięcy
na kleszcze.
Długość: 65 cm.
Kolor: tęcza.
Opakowanie zbiorcze:10 szt.
Kod: 5901896001162

Obroża insektobójcza
bezzapachowa
Obroża do zwalczania pcheł
i kleszczy przeznaczona dla psów
i szczeniąt
w wieku powyżej 3 miesięcy.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym,
nie drażniącym
i bezpiecznym w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Działa skutecznie do 5 miesięcy
na pchły i do 2 miesięcy
na kleszcze.
Długość: 40 cm.
Kolor: niebiesko liliowa
Opakowanie zbiorcze:10 szt.
Kod: 5901896008055

Obroża insektobójcza
ozdobna dla psa
Obroża insektobójcza
o unikalnym wzornictwie zdobi
i chroni psa przed insektami,
jak pchły i kleszcze.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym,
nie drażniącym i bezpiecznym
w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Działa skutecznie do 5 miesięcy
na pchły i do 2 miesięcy na
kleszcze.
Długość: 40 cm.
Kolor: czerwona z elementami
ozdobnymi.
Opakowanie zbiorcze:10 szt.
Kod: 5901896008109

Obroża insektobójcza
dla psów miniaturowych
Obroża do zwalczania pcheł
i kleszczy przeznaczona dla psów
i szczeniąt
w wieku powyżej 3 miesięcy.
Długość obroży 35 cm czyni ją
szczególnie przydatną dla psów
ras miniaturowych.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym,
nie drażniącym i bezpiecznym
w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Działa skutecznie do 5 miesięcy
na pchły i do 2 miesięcy na
kleszcze.
Kolor: niebiesko liliowa.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896008079
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PREPARATY

Obroża insektobójcza
dla kota
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Obroża do zwalczania pcheł
i kleszczy przeznaczona dla
kotów w wieku powyżej
3 miesięcy.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym,
nie drażniącym i bezpiecznym
w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Działa skutecznie do 5 miesięcy
na pchły i do 2 miesięcy
na kleszcze.
Długość: 30 cm.
Kolor: tęcza
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896008031

Obroża insektobójcza
dla kota ozdobna
z dzwoneczkiem
Ozdobna obroża insektobójcza,
odblaskowa z dzwoneczkiem,
przeznaczona dla kotów w wieku
powyżej 3 miesięcy.
Zaopatrzona w odpinającą się,
bezpieczną dla kota klamerkę.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym, nie
drażniącym
i bezpiecznym w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Działa skutecznie do 5 miesięcy
na pchły i do 2 miesięcy
na kleszcze.
Długość: 30 cm.
Kolor: czerwony
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896008048

Obroża insektobójcza
ozdobna dla kota
Ozdobna obroża insektobójcza,
przeznaczona dla kotów w wieku
powyżej 3 miesięcy.
Elastyczny, rozciągliwy fragment
obroży zapewnia kotu bezpieczne
użytkowanie.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym,
nie drażniącymi bezpiecznym
w użyciu. Łatwa regulacja
długości i proste zapięcie typu
klik. Działa skutecznie
do 5 miesięcy na pchły
i do 2 miesięcy na kleszcze.
Długość: 30 cm.
Kolor: czerwony
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896008116

Obroża insektobójcza
odblaskowa
Obroża do zwalczania pcheł
i kleszczy przeznaczona dla psów
i szczeniąt
w wieku powyżej 3 miesięcy.
Odblaskowy pasek w obroży wygląda
atrakcyjnie i czyni psa bardziej
widocznym, co zwiększa jego
bezpieczeństwo.
Taśma obroży nasączona środkiem
odpornym na działanie wody,
elastycznym,
nie drażniącymi bezpiecznym
w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Działa skutecznie
do 5 miesięcy na pchły i do 2
miesięcy na kleszcze.
Długość: 75 cm.
Kolor: czarna z odblaskowym
paskiem.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896008086

PREPARATY

Szampon w pianie
Szampon w postaci pianki
nakładanej na suchą sierść psa,
spłukiwanej następnie wodą.
Zapewnia likwidację zarówno
dorosłych postaci pcheł
i kleszczy, jak i złożonych przez
nich jaj. Zabezpiecza przed
insektami w czasie do czterech
tygodni, ma również bardzo
dobre własności myjąco pielęgnacyjne.
Butelka z aplikatorem
pianotwórczym.
Pojemność: 100 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
Kod: 5901896001117

Szampon z olejkiem
drzewa herbacianego
Antyalergiczny, łagodzący
podrażnienia, delikatny szampon
dla psów i szczeniąt.
Dzięki specyficznym
właściwościom olejku z drzewa
herbacianego działa tonizująco
na skórę, ma działanie
antyseptyczne, likwiduje łupież
i swędzenie skóry.
Bardzo wydajny, o dobrych
właściwościach myjących.
Pojemność: 200 ml lub 25 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896001155

Szampon
przeciwpchelny
Środek przeciw pchłom
i kleszczom w formie szamponu,
przeznaczony dla psów
i szczeniąt w wieku powyżej
3 miesięcy.
Oprócz działania insektobójczego
zapewnia również bardzo dobre
właściwości myjące.
Pojemność: 180 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896001254
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Szampon z olejkiem
norkowym
Wysokiej klasy szampon
dla psów
z dodatkiem olejku norkowego,
naturalnych ekstraktów
roślinnych i wit. E.
Poprawia kondycję włosa,
odżywia go i regeneruje.
Szczególnie polecany do użycia
w przypadku matowej i słabej
sierści.
Łagodny w działaniu, można go
stosować dla zwierząt skłonnych
do podrażnień i alergii.
Pojemność: 200 ml lub 25 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896001032

PREPARATY

Szampon pielęgnacyjny
Łagodny, uniwersalny szampon
o bardzo dobrych właściwościach
myjących.
Nie wysusza skóry, odpowiedni
dla każdego rodzaju sierści.
Wydajny i łatwy w użyciu.
Pojemność 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896001049

Puder Pchełka
Preparat w formie pudru
przeznaczony do likwidacji pcheł
i kleszczy.
Można go stosować bezpośrednio
na sierść psa lub w otoczeniu,
w którym pies przebywa na
posłania, legowiska, psie budy.
Pojemnik zaopatrzony
w wieczko z dozownikiem
dla łatwego używania.
Pojemnik: 100 g
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896001308
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Pchełka Połysk
Aerozolowy środek z olejkiem
norkowym do pielęgnacji okrywy
włosowej i skóry psa i kota.
Jego regularne stosowanie
przywraca miękkość, połysk
i puszystość nawet słabej
i matowej sierści, włos staje się
zdrowszy, mocniejszy i odporny
na działanie czynników
atmosferycznych.
Środek zalecany
do przygotowywania zwierząt
do wystaw.
Aerozol: 150 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896001070

Pchełka Pibutozol
Aerozolowy preparat
owadobójczy przeznaczony
do zwalczania pcheł na
legowiskach zwierząt, posłaniach,
psich budach oraz do likwidacji
innych owadów biegających
w pomieszczeniach
mieszkalnych, zabudowaniach
gospodarczych, sklepach itp.
Charakteryzuje się dobrą
skutecznością także
na powierzchniach gładkich,
jak glazura czy terrakota.
Aerozol: 150 ml.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896004378

PREPARATY
Szampon + odżywka
2w1 do sierści
czarnej i ciemnej

Szampon + odżywka
2w1 do sierści delikatnej
Wysokiej klasy szampon
i odżywka 2w1 przeznaczony
do stałej pielęgnacji psów
i szczeniąt wszystkich ras,
a szczególnie tych ze skórą
i sierścią delikatną i wrażliwą.
Szampon myje w sposób bardzo
łagodny, nie powodując alergii
i podrażnień.
Dodatek kondycjonera
zawierającego naturalne olejki,
woski i witaminy odżywia
strukturę włosa, działa
antystatycznie, nadaje sierści
gładkość, miękkość i połysk.
Zawartość: 200 ml
Kod:5901896006686

Szampon + odżywka
2w1 Junior
Wysokiej klasy szampon
polecany specjalnie do
pielęgnacji delikatnej sierści
i skóry szczeniąt i młodych psów.
Dzięki specjalnie dobranym
składnikom odżywczym
i nawilżającym myje w sposób
bardzo łagodny, nie podrażnia
skóry, zapobiega utracie wilgoci
i chroni sierść przed
niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych.
Zawartość: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896005290

Szampon + odżywka
2w1 do sierści krótkiej
Wysokiej klasy szampon
i odżywka 2w1.
Kompozycja produktu,
przeznaczonego do stałej
pielęgnacji skóry i sierści,
została opracowana specjalnie
na potrzeby psów krótkowłosych.
Specjalnie dobrane składniki
zapewniają bardzo dobry efekt
mycia, a dodatek kondycjonera
zawierającego naturalne olejki,
woski i witaminy odżywia
strukturę włosa, działa
antystatycznie, nadaje sierści
gładkość, miękkość i połysk.
Zawartość: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod:5901896006693

Wysokiej klasy szampon
i odżywka typu 2w1 .
Produkt przeznaczony do stałej
pielęgnacji psów i szczeniąt
wszystkich ras, ze szczególnym
uwzględnieniem czarnych
i ciemnych kolorów sierści,
których nie zmienia i nie
rozjaśnia. Specjalnie dobrane
składniki zapewniają bardzo
dobry efekt mycia,
a dodatek kondycjonera
zawierającego naturalne olejki,
woski i witaminy odżywia
strukturę włosa, działa
antystatycznie, nadaje sierści
gładkość, miękkość i połysk.
Zawartość: 200 ml
Kod: 5901896002152

Szampon + odżywka
2w1 przeciwpchelny
Wysokiej klasy przeciwpchelny
szampon i odżywka 2w1,
przeznaczony do zwalczania
pcheł i kleszczy u psów w wieku
pow. 3 miesięcy.
Substancje aktywne szamponu
eliminują dorosłe pchły i kleszcze
oraz przerywają cykl rozwojowy
pchły, chroniąc zwierzęta przez
okres do 4 tygodni.
Szampon zapewnia doskonały
efekt mycia, a dodatek
kondycjonera odżywia i
wzmacnia sierść, nadając jej
gładkość i połysk.
Zawartość: 200 ml
Kod: 5901896006723
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PREPARATY

Kondycjoner sierści
typu spray, bez spłukiwania
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Kondycjoner sierści w formie
zapachowej mgiełki przeznaczony
do stałej pielęgnacji skóry
i sierści psów wszystkich ras
i kolorów.
Specjalnie dobrane składniki
odnawiają strukturę włosa,
wzmacniają go, nadają sierści
miękkość, gładkość i połysk.
Odżywka ułatwia rozczesywanie,
a przyjemny zapach umożliwia
wykorzystanie jej również jako
dezodorantu.
Zawartość: 100 ml
Kod: 5901896004415

Pibutozol Lux line
Aerozolowy preparat
owadobójczy przeznaczony
do zwalczania pcheł
na legowiskach zwierząt,
posłaniach, psich budach
oraz do likwidacji innych owadów
biegających w pomieszczeniach
mieszkalnych, zabudowaniach
gospodarczych, sklepach itp.
Charakteryzuje się dobrą
skutecznością także na
powierzchniach gładkich, jak
glazura czy terrakota.
Aerozol 240 ml.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896004361

Szampon + odżywka
2 w 1, Pianka

Kondycjoner sierści
dla psów, do spłukiwania
Kondycjoner sierści przeznaczony
do stałej pielęgnacji oraz
regeneracji i odbudowy
zniszczonej sierści.
Odpowiedni dla psów wszystkich
ras i kolorów. Zawiera w swoim
składzie specjalną kompozycję
naturalnych olejków, wosków
oraz witamin, które pobudzają
odbudowę sierści, nawilżają
i odżywiają strukturę włosa oraz
wzmacniają i uwydatniają jego
naturalny kolor.
Odżywka działa antystatycznie,
nie podrażnia i nie wysusza
skóry.
Jej regularne stosowanie pozwala
utrzymać sierść psa w doskonałej
kondycji zapewniając mu piękny
i zdrowy wygląd.
Zawartość: 200 ml
Kod: 5901896006709

Wysokiej klasy szampon
w formie pianki, typu 2 w 1 –
zawierający specjalnie dobrane
dodatki kondycjonujące.
Produkt przeznaczony do stałej
pielęgnacji psów i szczeniąt
wszystkich ras, także tych ze
skórą i sierścią delikatną
i wrażliwą.
Opakowanie posiada wygodny
aplikator, umożliwiający łatwe
dozowanie szamponu w postaci
pianki.
Zawartość: 100 ml
Kod: 5901896003425

Szampon + odżywka 2w1
do sierści białej i jasnej
Wysokiej klasy szampon
i odżywka 2w1 przeznaczony
do stałej pielęgnacji psów
i szczeniąt wszystkich ras,
ze szczególnym uwzględnieniem
białych i jasnych kolorów sierści,
których nie zmienia i nie zażółca.
Specjalnie dobrane składniki
zapewniają bardzo dobry efekt
mycia, a dodatek kondycjonera
zawierającego naturalne olejki,
woski i witaminy odżywia
strukturę włosa, działa
antystatycznie, nadaje sierści
gładkość, miękkość i połysk.
Zawartość: 200 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod:5901896006716

PREPARATY
Obroża spacerowo
insektobójcza
dla kota, XS
Obroża dla kota z ekskluzywnej
serii Lux Line, łącząca w sobie
właściwości obroży spacerowej
oraz insektobójczej.
Wykonana z wysokiej klasy
materiałów, zapewnia wygodę,
komfort użytkowania, elegancki
wygląd oraz długotrwałą ochronę
przed insektami, takimi jak
pchły, kleszcze czy komary.
Działa do 5 miesięcy na pchły
i do 2 miesięcy na kleszcze.
Długość: 30 cm (XS)
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896006204

Obroża spacerowo
insektobójcza, L
Obroża dla psa z ekskluzywnej
serii Lux Line, łącząca w sobie
właściwości obroży spacerowej
oraz insektobójczej.
Wykonana z wysokiej klasy
materiałów, zapewnia wygodę,
komfort użytkowania, elegancki
wygląd oraz długotrwałą ochronę
przed insektami, takimi jak
pchły, kleszcze czy komary.
Działa do 5 miesięcy na pchły
i do 2 miesięcy na kleszcze.
Długość: 60 cm (L),
kolor: popielaty ze złotym.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896006198

Obroża spacerowo
insektobójcza, S

Obroża spacerowo
insektobójcza, XS
Obroża dla psa z ekskluzywnej
serii Lux Line, łącząca w sobie
właściwości obroży spacerowej
oraz insektobójczej.
Wykonana z wysokiej klasy
materiałów, zapewnia wygodę,
komfort użytkowania, elegancki
wygląd oraz długotrwałą ochronę
przed insektami, takimi jak
pchły, kleszcze czy komary.
Działa do 5 miesięcy na pchły
i do 2 miesięcy na kleszcze.
Długość: 30 cm (XS),
kolor: czerwony ze złotym
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896006167

Obroża dla psa z ekskluzywnej
serii Lux Line, łącząca w sobie
właściwości obroży spacerowej
oraz insektobójczej.
Wykonana z wysokiej klasy
materiałów, zapewnia wygodę,
komfort użytkowania, elegancki
wygląd oraz długotrwałą ochronę
przed insektami, takimi jak
pchły, kleszcze czy komary.
Działa do 5 miesięcy na pchły
i do 2 miesięcy na kleszcze.
Długość: 40 cm (S),
kolor: czarny ze złotym.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896006174

Obroża spacerowo
insektobójcza, M
Obroża dla psa z ekskluzywnej
serii Lux Line, łącząca w sobie
właściwości obroży spacerowej
oraz insektobójczej.
Wykonana z wysokiej klasy
materiałów, zapewnia wygodę,
komfort użytkowania, elegancki
wygląd oraz długotrwałą ochronę
przed insektami, takimi jak
pchły, kleszcze czy komary.
Działa do 5 miesięcy na pchły
i do 2 miesięcy na kleszcze.
Długość: 50 cm (M),
kolor: beżowy ze złotym.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896006181
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PREPARATY

Szelki i smycz
dla psa, S

Szelki i smycz
dla psa, M

Elegancki komplet - dopasowane
wzorniczo szelki i smycz dla psa.
Rozmiar S: 20x35 cm.
Kolor: czerwony ze złotym.
Długość smyczy: 140 cm.

Elegancki komplet - dopasowane
wzorniczo szelki i smycz dla psa.
Rozmiar M: 26x43 cm.
Kolor: czarny ze złotym.
Długość smyczy: 140 cm.

Kod: 5901896005146

Kod: 5901896005153

12
Szelki i smycz
dla kota, S

Szelki i smycz
dla kota, M

Elegancki komplet - dopasowane
wzorniczo szelki i smycz dla kota.
Rozmiar S: 19x31 cm.
Kolor: czerwony ze złotym.
Długość smyczy: 140 cm.

Elegancki komplet - dopasowane
wzorniczo szelki i smycz dla kota.
Rozmiar M: 20x35 cm.
Kolor: czarny ze złotym.
Długość smyczy: 140 cm.

Kod: 5901896005139

Kod: 5901896005122

LINIA

Krople dla psa,
do 5 kg
Wygodny i skuteczny środek
do ochrony i pielęgnacji oparty
na działaniu olejków eterycznych
pochodzenia naturalnego.
Zawarte w składzie naturalne
olejki mają właściwości
pielęgnacyjne, tonizujące
i łagodzące podrażnienia skóry.
Krople po użyciu pozostawiają
przyjemny zapach, który
dodatkowo nie jest lubiany
przez owady, np. pchły.
Zniechęca je to do przebywania
w pobliżu psa lub jego sierści.
Zawartość: fiolki 3 x 1,0 ml
Opakowanie zbiorcze: 15 szt.
Kod: 5901896003845

Krople dla psa,
pow. 15 kg
Wygodny i skuteczny środek
do ochrony i pielęgnacji oparty
na działaniu olejków eterycznych
pochodzenia naturalnego.
Zawarte w składzie naturalne
olejki mają właściwości
pielęgnacyjne, tonizujące
i łagodzące podrażnienia skóry.
Krople po użyciu pozostawiają
przyjemny zapach, który
dodatkowo nie jest lubiany przez
owady, np. pchły.
Zniechęca je to do przebywania
w pobliżu psa lub jego sierści.
Zawartość: fiolki 3 x 1,8 ml
Opakowanie zbiorcze: 15 szt.
Kod: 5901896002329

Krople dla psa,
5 - 15 kg
Wygodny i skuteczny środek
do ochrony i pielęgnacji oparty
na działaniu olejków eterycznych
pochodzenia naturalnego.
Zawarte w składzie naturalne
olejki mają właściwości
pielęgnacyjne, tonizujące
i łagodzące podrażnienia skóry.
Krople po użyciu pozostawiają
przyjemny zapach, który
dodatkowo nie jest lubiany
przez owady, np. pchły.
Zniechęca je to do przebywania
w pobliżu psa lub jego sierści.
Zawartość: fiolki 3 x 1,5 ml
Opakowanie zbiorcze: 15 szt.
Kod: 5901896003890

Krople dla kota
Wygodny i skuteczny środek
do ochrony i pielęgnacji oparty
na działaniu olejków eterycznych
pochodzenia naturalnego.
Zawarte w składzie naturalne
olejki mają właściwości
pielęgnacyjne, tonizujące
i łagodzące podrażnienia skóry.
Krople po użyciu pozostawiają
przyjemny zapach, który
dodatkowo nie jest lubiany przez
owady, np. pchły.
Zniechęca je to do przebywania
w pobliżu kota lub jego sierści.
Zawartość: fiolki 3 x 1,0 ml
Opakowanie zbiorcze: 15 szt.
Kod: 5901896003906
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Szampon pielęgnacyjny
z proteinami jedwabiu

Szampon pielęgnacyjny
z ochroną UV

Wysokiej klasy szampon
o składzie wzbogaconym
keratyną i proteinami jedwabiu.
Naturalne proteiny pozyskiwane
z włókien jedwabiu
łatwo wnikają w głąb włosa
i powierzchniowych warstw
skóry,dając długotrwały efekt
kondycjonujący.
Po użyciu szamponu okrywa
włosowa staje się bardziej
gładka, łatwa do układania
i rozczesywania, także na mokro.
Zapach lawendy.
Zawartość: 290 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896003913

Wysokiej klasy szampon
pielęgnacyjny o doskonałych
właściwościach myjących
wzbogacony keratyną
i aktywnymi dodatkami
ochronnymi.
Dodatek specjalnych polimerów
pełniących rolę aktywnego filtra
UV-B chroni okrywę włosową
przed szkodliwym działaniem
słońca i czynników zewnętrznych,
pozwala zachować jej naturalny
kolor i zapobiega żółknięciu
sierści powodowanego przez
promienie UV. Zapach lawendy.
Zawartość: 290 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896003920

Szampon pielęgnacyjny
z proteinami pszenicy
Wysokiej klasy szampon
o składzie wzbogaconym
keratyną i proteinami pszenicy.
Dzięki zawartości naturalnych
roślinnych protein zapewnia
bardzo dobry efekt mycia
bez utraty wilgotności sierści
i skóry. Substancje odżywcze
łatwo przenikają do struktury
włosa, działają wzmacniająco
i wygładzająco,ułatwiają
rozczesywanie po kąpieli, także
na mokro. Zapach lawendy.
Zawartość: 290 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896003883

Suchy szampon
Suchy szampon pielęgnacyjny
do szybkiego i łatwego
oczyszczania skóry i sierści psa
bez użycia wody.
Dzięki specjalnie dobranym
składnikom zapewnia bardzo
dobry efekt czyszczący,
nie powoduje podrażnień,
ułatwia rozczesywanie, odświeża,
stanowi naturalną ochronę skóry
i sierści. Zalecany do użycia dla
wszystkich psów, szczególnie
dla tych, które nie lubią kąpieli
w wodzie lub dla których taka
kąpiel jest niewskazana.
Zawartość: 90 g
Opakowanie zbiorcze: 8 szt.
Kod: 5901896002299

LINIA
Odżywka
„bez spłukiwania”,
z proteinami jedwabiu

Odżywka
„bez spłukiwania”,
z proteinami pszenicy

Odżywka typu „bez spłukiwania”
przeznaczona do stałej
pielęgnacji skóry i sierści psów
wszystkich ras i kolorów.
Specjalnie dobrane składniki,
jak keratyna i naturalne proteiny
jedwabiu wnikają w strukturę
włosa, nawilżają, wzmacniają
i wygładzają jego powierzchnię,
nadając sierści miękkość,
gładkość i połysk.
Wygodna w użyciu dzięki formule
„bez spłukiwania” oraz
opakowaniu typu spray.
Zawartość: 100 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896002336

Odżywka typu „bez spłukiwania”
przeznaczona do stałej
pielęgnacji skóry i sierści psów
wszystkich ras i kolorów.
Specjalnie dobrane składniki,
jak keratyna i naturalne proteiny
pszenicy wnikają w strukturę
włosa, nawilżają, wzmacniają
i wygładzają jego powierzchnię,
nadając sierści miękkość,
gładkość i połysk.
Wygodna w użyciu dzięki formule
„bez spłukiwania” oraz
opakowaniu typu spray.
Zawartość: 100 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896002305

Płyn do usuwania
przebarwień
Płyn usuwający przebarwienia
i różnego rodzaju plamy sierści,
ślady spowodowane łzawieniem,
resztkami pokarmu itp.
Delikatny w działaniu,
nie wysusza, nie drażni skóry.
Przeznaczony dla psów
i szczeniąt o sierści białej
i jasnej.
Zawartość: 50 ml
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896002305

Spray Stop Insektom
Wygodny i skuteczny środek
do ochrony i pielęgnacji, oparty
na działaniu olejków eterycznych
pochodzenia naturalnego.
Przeznaczony dla psów i szczeniąt
wszystkich ras, także tych ze skórą
i sierścią delikatną i wrażliwą.
Wchodzące w skład produktu
naturalne olejki mają właściwości
pielęgnacyjne, tonizujące i łagodzące
podrażnienia skóry. Uzupełniające
skład witaminy działają odżywczo
i regenerująco, a dodatek środka
nabłyszczającego nadaje sierści
doskonały wygląd i połysk.
Spray po użyciu pozostawia
przyjemny zapach, który dodatkowo
nie jest lubiany przez owady, np.
pchły. Zniechęca je to do przebywania
w pobliżu psa lub w jego sierści.
Zawartość: 120 ml
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
Kod: 5901896002169

15

LINIA

Obroża insektobójcza
dla psa, 60 cm

Obroża insektobójcza
dla psa, 45 cm
Obroża insektobójcza z serii Bio
do zwalczania pcheł i kleszczy
przeznaczona dla psów
i szczeniąt w wieku powyżej
3 miesięcy.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym, nie
drażniącym i bezpiecznym
w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Długość: 45 cm
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
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Kod: 5901896003012

Obroża insektobójcza
dla psa, 35 cm
Obroża insektobójcza z serii Bio
do zwalczania pcheł i kleszczy
przeznaczona dla psów
i szczeniąt w wieku powyżej
3 miesięcy.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym, nie
drażniącym i bezpiecznym
w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Długość: 35 cm
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896002008

Obroża insektobójcza
dla kota, 30 cm
Obroża insektobójcza z serii Bio
do zwalczania pcheł i kleszczy
przeznaczona dla kotów w wieku
powyżej 3 miesięcy.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym, nie
drażniącym i bezpiecznym
w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Długość: 30 cm
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896003029

Obroża insektobójcza z serii Bio
do zwalczania pcheł i kleszczy
przeznaczona dla psów
i szczeniąt w wieku powyżej
3 miesięcy.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, elastycznym, nie
drażniącym i bezpiecznym
w użyciu.
Łatwa regulacja długości i proste
zapięcie typu klik.
Długość: 60 cm
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896002343

Szelki
z obrożą insektobójcza
Owadobójcza obroża będąca
częścią szelek, przeznaczona
do zwalczania pcheł i kleszczy
u psów w wieku powyżej
3 miesięcy.
Taśma obroży nasączona
środkiem odpornym na działanie
wody, nie drażniącym
i bezpiecznym w użyciu.
Szelki posiadają łatwą regulację
długości i proste zapięcie
typu klik.
Długość 30 x 40 cm.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.
Kod: 5901896002350

LABORATORIUM ORGANICZNE
to także uznany producent odzieży dla psów

Szyjemy na miarę !!!

Sprawdź naszą ofertę!
skontaktuj się z nami i zamów katalog z najnowszą kolekcją!

tel.: (32) 616 24 59
e-mail: biuro@lab.org.pl

Producent:
Laboratorium Organiczne “LAB” Sp. z o.o.
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 3
fax: (32) 615 15 81
tel. (32) 616 24 59, 614 12 80, 615 65 74
lab@lab.org.pl, biuro@lab.org.pl
www.lab.org.pl

