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Az AYUPET állatgyógyászati hobbiállatoknak kifejlesztett termékek gyógynövények-
ből és ás vá  nyokból, szintetikus adalékanyagoktól men   tesen készülnek. A termékek 
előállításánál az évezredes tudás párosul a legújabb ku ta  tási eredményekkel és tech-
nológiával, így összetételükben és hatásukban is pontosan azt nyújtják, amire ked-
vencünknek szüksége van.

Az AYUPET termékcsalád tagjai között kül sőleg 
és belsőleg ható szőr- és bőrápoló készít mények 
(sebgyógyító, sampon, élősködők elle ni készít-
mény), gyógyhatású készítmények (máj védő, 
immunerősítő, méregtelenítő, fül csepp, csont-
erősítő) kaptak helyet, amelyek a leggyakoribb 
panaszokra kínálnak hatékony és természetes 
megoldást. A termékek Nébih gyógyhatású ké-
szítmény engedéllyel és a Bio  kontroll Hungária 
biotanúsítványával is rendel keznek.

A GYÁRTÓ: AYURVET LTD.
„Tradicionális tudás – Modern kutatás”: ez a jel  -
mondata, és tevékenységét meghatározó fi lo-
zófiája az Ayurvet Ltd. (1992) nemzetközi szinten 
is elismert állatgyógyászati termék gyártó válla-
latnak. Az Ayurvet termékek a cég európai uniós 
GMP+ tanúsítvánnyal, ISO 9001:2000-minősí-
téssel és 21. századi technológiával rendelkező 
üzemé ben készülnek. A készítményeket világ-
szerte több mint 30 országban forgalmazzák.  
Alakulása óta a cég az intenzív kutatómun-
kán alapuló innovációt tartja követendő irány -
elvének, és fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy 
a gyógynövényi kivonatok állat  gyógyá  szatban 

való alkalmazásának hatékonyságát, biztonsá-
gos, és hosszú távon is fenntartható mivoltát 
a köztudatban elültesse. Több mint 530 klinikai 
próba nemzeti és nemzetközi újságokban, vala-
mint több mint 100 Ph.D. dip   lomamunka igazolja 
a készítmények haté konyságát.

A HAZAI FORGALMAZÓ: 
GARUDA TRADE KFT.
A Garuda Trade Kft. (1991) az 5000 éves gyógy-
növényalapú gyógyászat módszereinek ma  gyar-
országi meghonosítója, mind hu  mán   gyó   gyászat, 
mind állatgyógyászat (hob  bi- és haszonállattar-
tás) területén szé les körű alternatívát nyújt meg-
előzésre és a gyógy szer  használat csökkentésére 
a lakosság egész   ségi állapotának javítása és az 
állatjólét elő segítése érdekében.

GARUDA TRADE KFT.
TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK  

A MODERN ÁLLATTARTÁS 
SZÁMÁRA
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A Charmil Plus egy háromféle gyógynövény olaját tartalmazó, széles hatásspektrumú 
sebgyógyító, hámosító hatású, rendkívül hatékony gél illetve szórópermet formátu-
mú készítmény. Népszerű, hatékony formula (az Ayurveda gyógyászatban sebgyógyí-
tó, baktérium- és gombaölő, rovarriasztó tulajdonságairól ismert) Pongamia glabra,  
Cedrus deodara és Azadirachta indica gyógynövényekkel.
Javallott legkülönfélébb eredetű (szúrt, vágott, horzsolt, harapott, tépett, égetett, for-
rázott, műtéti, stb.) sebeknek, valamint ekcémás, gennyedző bőr kiegészítő kezelésé-
re. Viszketést, irritációt csökkentő, hámosító hatású. Gyors és tiszta sebgyógyulást  
eredményez. 

Állatorvosi tapasztalatok szerint különösen 
nagy hatékonysággal alkalmazható a meleg és 
nedves nyári hónapok alatt, amikor a mikro-
bák elszaporodhatnak, a legyek jelenléte pedig 
a sebek lárvával történő fertőződését eredmé-
nyezik. A különleges gél formátum biztosítja 
az időjárásnak ellenálló konzisztenciát, a kiváló 
behatoló erőt, a könnyű felvihetőséget és elosz-
lathatóságot.

HASZNÁLATI ELŐNYÖK:
•  Antibiotikumot vagy más szintetikus anyagot 

nem tartalmaz. Nincs meg a rezisztencia kiala-
kulásának veszélye, így hosszú távon is hatéko-
nyan alkalmazható. 

•  Kizárólag természetes összetevőkből készül, 
ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható. 

•  Környezet- és állatbarát készítmény. 
•  Gyors hatású, gazdaságos.
•  Könnyen felszívódik, kényelmesen alkalmazha-

tó.

ALKALMAZÁS: Kizárólag külső használatra. Na-
ponta 1 alkalommal (vagy az állatorvos utasítása 
alapján) vigye fel a kellő mennyiségű gélt közvet-
lenül a gondosan megtisztított sebfelületre, vagy 
fújja be a szórópermettel. A kezelést folytassa 
a seb teljes gyógyulásáig.

KISZERELÉS: 25 g, 50 g, 1 kg, 100 ml
ÖSSZETÉTEL: Cedrus deodara, Pongamia glab-
ra, Azadi rachta indica

BŐRVÉDELEM 

CHARMIL PLUS
GYÓGYNÖVÉNYES KÜLSŐLEGES SEBGYÓGYÍTÓ,  

HÁMOSÍTÓ HATÁSÚ GÉL, SZÓRÓPERMET  
ÉS PUMPÁS SZÓRÓPERMET KISZERELÉSBEN
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BŐRVÉDELEM 

NEWCHARM GÉL
HÁMSÉRÜLÉSEK KIEGÉSZÍTŐ 

KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ, HÁMOSÍTÓ 
GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY

Egy forradalmi újítás a bőrsérülések kezelésében: A NEWCHARM egy rendkívül hatékony, 
gél formátumú készítmény, amely természetes módon segíti a legkülönbözőbb eredetű bőr-
sérülések, bőrbántalmak kezelését házi kedvenceknél. A különleges gyógynövényi összete-
vőnek köszönhetően a NEWCHARM mikroba-, gomba- és parazitaölő, légyriasztó, gyulla-
dáscsökkentő, fertőtlenítő, viszketést, irritációt csökkentő, sebgyógyulást segítő hatású.

HASZNÁLATI ELŐNY: 
•  Gyors és tiszta sebgyógyulást eredményez, 

hiszen a kórokozók elpusztítása és távoltartá-
sa mellett gyulladást- és viszketést csökkentő 
hatásával csökkenti annak lehetőségét, hogy az 
állat újra és újra kirágja a gyógyuló sebet. 

•  Természetes összetevőinek köszönhetően ab-
ban az esetben sem okoz mérgezést, ha az állat 
lenyalná a gélt a sebről. 

•  Antibiotikumot vagy más szintetikus anyagot 
nem tartalmaz. Nincs meg a rezisztencia kiala-
kulásának veszélye, így hosszú távon is hatéko-
nyan alkalmazható.

•  Kizárólag természetes összetevőkből készül, 
ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható.

•  Környezet- és állatbarát készítmény.
•  Könnyen felszívódik, kényelmesen alkalmaz-

ható.
•  Világos szőrű kutyáknak is ajánlott, nem színe-

zi el a bundáját.

HATÉKONY ÉS GYORS MEGOLDÁST JELENT:
•  a bőr helyi fertőzéseinek (pl. ótvar, bőrgyulla-

dás, gennyedzés, rühesség, ekcéma, gombás 
fertőzések, sömör, lárvával fertőzött sebek) 
kezelésére,

•  vágások, horzsolások, szakított, tépett, hara-
pott sebek, műtéti sebek, égések, forrázások, 
fagyások, csípések, fekélyek kezelésére,

•  bőrberepedezések, könyökkiütés megszünte-
tésére.

ALKALMAZÁS: 
Gondosan tisztítsa meg az érintett bőrfelületet. 
Ha szükséges, a bőrpanasz környékéről távolít-
sa el a szőrt. Vigye fel a gélt a szükséges meny-
nyiségben naponta 1-2 alkalommal, vagy az ál-
latorvos utasítása szerint, a teljes gyógyulásig.

KISZERELÉS: 25 gr-os műanyag tubusban

ÖSSZETÉTEL: 
Cedrus deodara, Pongamia glabra, Azadirachta 
indica, Acorus calamus Eucalyptus globulus
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BŐR- ÉS SZŐRVÉDELEM 

ZEROKEET
ÉLŐSKÖDŐK ELLENI 
KÜLSŐLEGES OLDAT

A parkok, mezők, erdők növényzete, valamint a kutyatársak szőrzete számos, a bőrt 
és a szőrzetet megtámadó élősködőt rejt, amelyek komoly bőrbetegségek kialakulását 
okozhatják.
A ZEROKEET egy gyógynövények tudo má nyosan bizonyított hatékonyságára alapozott 
folyékony koncentrátum kutyák külső élős ködőktől való megtisztítására, a szőr zet és 
a bőr egészséges állapotának helyreállítására. A ZEROKEET koncentrátum a bőrre és 
a szőrzetre dörzsölve, vagy permetezve segít a szőrzet és a bőr külső élősködőktől való 
megtisztításában.

HASZNÁLATI ELŐNYÖK:
•  Komplex összetétele biztosítja rendkívüli  

hatékonyságát.
•  Kizárólag természetes alapanyagokból készül.
•  Környezet- és állatbarát készítmény.

ADAGOLÁSA: 
Hígítsa a szert vízzel az alábbi javallat, vagy az ál-
latorvos utasítása szerint, és vigye fel az érintett 
területre (dörzsölje kézzel, vagy permetezze):
•  bolha és tetű fertőzöttség esetén: 1:4 arányú 

hígításban 2-3 kezelés 5 napos időközönként.
•  kullancs fertőzöttség esetén: 1:2 arányú hígí-

tásban 2-3 ke zelés 2 napos időközönként.
•  szőrtüszőatka (demodicosis) fertőzöttség ese-

tén: 1:2 arányú hígításban az első héten na-
ponta 2×, majd naponta 1× a teljes gyógyulásig.

•  rühatka (scabies) fertőzöttség esetén: 1:2 ará-
nyú hígításban naponta 1×7 napig.

MEGELŐZÉSKÉNT: 
1:4 arányú hígításban 15 naponta. 

A megfelelő hatás eléréséhez hagyja a szert  
18-24 órán át a szőrön, mielőtt lemosná.

KISZERELÉS: 100 ml 

ÖSSZETÉTEL: 
Cedrus deodara, Pongamia glabra, Azadirachta 
indica, Acorus calamus, Eucalyptus globulus

FIGYELMEZTETÉS: 
A készítmény foltot 
hagyhat a textíliá-
kon, valamint a vi - 
 lágos színű kutyák 
bundáját is át me-
netileg elszínez he- 
ti. A kezelést kö  ve  - 
tően lemosó fürde-
tés javasolt.
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Kedvencünk kiváló egészségi állapotának és vitalitásának egyik legfőbb jele a fényesen 
csillogó, egészséges, dús szőrzet. A gyenge, fénytelen szőrzetért legtöbb esetben a szőrzet 
és a bőr egészséges állapotáért felelős mikrotápanyagok hiánya a felelős. A VITACHARM 
gyógynövényes gyógyhatású készítmény tudományos alapon válogatott hatóanyagainak 
köszönhetően hatékonyan segíti kedvenceink szőrzetének és bőrének belülről, a szerve-
zetnek a szükséges mikroelemekkel való ellátásán keresztül történő kezelését.

A kétféle gyógynövényi összetevő kiváló for-
rása a GLA-nak (gammalinolinsav), amely egy 
a szőrzet minőségéért, kialakulásáért felelős ve-
gyület. A hozzáadott vitaminok tovább erősítik 
a gyógynövények jótékony hatását. Az A-vita-
min közvetlenül felelős a bőr és a szőrzet kifej-
lődéséért és egészségéért; az D-vitamin előse-
gíti a szőrnövekedéshez szükséges kalcium és 
foszfor beépülését; az E-vitamin természetes 
antioxidáns és immunerősítő hatású.

Ennek köszönhetően kúraszerű, vagy folyamatos 
használattal a VITACHARM gyenge, fénytelen 
szőrzet, túlzott mennyiségű szőrhullás, kopasz  
foltok esetén hozzájárul a szőrzet és a bőr 
egészséges állapotának helyreállításához, elő-
segíti a szőrhullás megállítását, a megritkult, 
kihullott szőrzet visszanövekedését.

HASZNÁLATI ELŐNYÖK:
•  Kizárólag természetes összetevőkből készül.
•  Környezet- és állatbarát készítmény.
•  A táplálékba keverve könnyen adagolható.
•  Jó ízű, ezért a kutyák szívesen fogyasztják.

ADAGOLÁSA:
10 kg testtömegig: 2,5-5 ml
10 kg testtömeg felett: 5-10 ml
a táplálékba keverve, naponta egyszer alkal-
mazva.

KISZERELÉS: 100 ml
ÖSSZETÉTEL: gammalinolén-sav (GLA) (ligetszé-
pe (Oenothera biennis) és borágó (Borago offici-
nalis olajokból), A-vitamin, D3-vitamin, E-vitamin

BŐR- ÉS SZŐRVÉDELEM

VITACHARM
BELSŐLEG HATÓ

BŐR- ÉS SZŐRTÁPLÁLÓ FOLYADÉK
SZŐRNÖVEKEDÉS SERKENTÉSÉRE
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A házi kedvencek bőre rendkívül érzékeny lehet a különféle fertőzésekkel, betegségek-
kel szemben, ezért különleges kezelésre van szüksége.

A LOAMGLO, pH-semleges, gyógynövényalapú sampon-koncentrátum tudomá-
nyosan meghatározott recept szerint természetes és biztonságos, dermatológi-
ailag bevizsgált összetevőkből készül. Növényi olajai bőrbarátak, elősegítik a bőr 
higiéniájának fenntartását, csillogóvá, fényessé teszik a szőrzetet. A kiváló tisztító 
hatás mellett gyógynövényi összetételének köszönhetően jó hatással lehet a beteg  
bőrre is.

ALKALMAZÁS: 
Vizezze be testmeleg vízzel a kutyát, vigye fel 
a szükséges mennyiségű sampont, és masszí-
rozza be alaposan a szőrzetbe. Vigyázzon, hogy 
a hab szembe, szájba, fülbe ne kerüljön. Hagyja 
hatni néhány percig (5 perc), majd alaposan öb-
lítse le. Törölje szárazra az állatot.

HASZNÁLATI ELŐNYÖK:
•  Alkalmazásával szép fényt, és hosszan tartó 

friss illatot biztosít a szőrzetnek.
•  Kizárólag természetes alapanyagokból készül. 

Nem szárítja ki a bőrt és a szőrzetet. 
•  Kellemes, természetes illata üdítő élményt 

nyújt a használat során
•  Környezet- és bőrbarát készítmény.
•  Beteg bőrre is alkalmazható.
•  Sűrű, gazdaságos koncentrátum, mely hosszú 

időre elég.

KISZERELÉS: 
200 ml

ÖSSZETÉTEL: 
Cedrus deodara, 
Acorus calamus, 
Eucalyptus  
globulus

SZŐRVÉDELEM

LOAMGLO
GYÓGYNÖVÉNYES 

SAMPON-KONCENTRÁTUM
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LIVJIVAN egy tudományos alapon összeállított gyógynövényes készítmény étvágy-
talanság, rendszertelen étvágy, akut vagy krónikus májműködési zavarok, anyagcse-
rezavarok kiegészítő kezelésére. 
Kimerültség, általános legyengültség, betegség utáni lábadozás, fénytelen szőrzet 
esetén, vemhességi és szoptatási periódus alatt, antibiotikum- és más gyógyszeres ke-
zelések után a máj védelmére, az anyagcsere normális működésének helyreállítására, 
a szervezet méregtelenítésére. 
Vitalitásfokozó, általános erősítő hatású. 

HASZNÁLATI ELŐNYÖK:
•  Komplex összetétele biztosítja rendkívüli ha-

tékonyságát.
•  Édeskés íze miatt a kutyák szívesen fogyasztják.
•  Könnyen adagolható ételbe keverve. 
•  Egyszerre csupán néhány csepp adagolandó.

•  Kizárólag természetes alapanyagokból készül.
•  Környezet- és állatbarát készítmény.

ALKALMAZÁSA: 
•  kölyköknek és kis testű fajtáknak (10 kg-ig): 

0,5 ml
•  nagy testű fajtáknak (10 kg felett): 1 ml
naponta háromszor 10 napon keresztül vagy 
az állatorvos utasítása szerint.
Krónikus esetekben dupla adag adható, és a ke-
zelési idő meghosszabbítható.

KISZERELÉS: 
30 ml-es üvegben, adagolást segítő pipettával

ÖSSZETÉTEL: Phyllanthus niruri, Aphanamixis 
polystachy, Boerrhavia diffusa, Terminalia ar-
juna, Solanum nigrum, Emblica officinale, Achy-
ranthes aspera, Ichnocarpus frutescen, Tephro-
sia purpurea, Terminalia chebula, Embelia ribes, 
Fumaria indica, Tinospora cordifolia, Berberis 
aristata, Curcuma longa

IMMUNERŐSÍTÉS

LIVJIVAN
MÁJVÉDŐ ÉS 

ANYAGCSERE-SZABÁLYZÓ
BELSŐLEGES CSEPPEK
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A kalcium és foszfor, valamint az ásványi anyagok beépülését, hasznosulását elősegí-
tő vitaminok és gyógynövénykivonatok hozzájárulnak a kutyák csontjainak, fogainak 
egészséges fejlődéséhez, megerősödéshez, ezáltal támogatja az erős, jó testfelépítés 
kialakulását, fenntartását. 

Hozzájárul a kalcium- és foszforhiány okozta tünetek csökkentéséhez. 

ALKALMAZÁSA KÜLÖNÖSEN JAVALLOTT:
•  Kölyköknek
•  Vemhes, szoptatós anyaállatoknak 
•  Nagy fizikai igénybevételnek kitett állatoknak
• Idős állatoknak

HASZNÁLATI ELŐNYÖK:
•  A jó íz biztosítja, hogy az állatok szívesen fo-

gyasztják a terméket.
•  Könnyű adagolás az ételbe keverve.
•  Kizárólag természetes alapanyagokból készül.
•  Környezet- és állatbarát készítmény.

ALKALMAZÁS:
•  kölyköknek és kistestű fajtáknak: 5-10 g (1-2 

mérőkanálnyi)
•  nagytestű fajtáknak: 10-20 g (2-4 mérőkanál-

nyi)
a táplálékba keverve, naponta egyszer folyama-
tosan adagolható. 
A megfelelő adagolást a dobozban elhelyezett 
speciális mérőkanál segíti.

KISZERELÉS: 
300 gr por formátum

ÖSSZETÉTEL: 
Cissus quadrangularis, Achyranthes aspera,  
Uraria picta, dikalcium-foszfát, kalcium-karbo-
nát, D3-vitamin, B12-vitamin

IMMUNERŐSÍTÉS

CALOZ
KALCIUM- ÉS FOSZFOR-KIEGÉSZÍTŐ 

VITAMINOKKAL ÉS 
GYÓGYNÖVÉNYEKKEL
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Szájon át adható gyógynövényeket és ásványi anyagokat tartalmazó készítmény ku-
tyák különféle bőrbetegségeinek (mint rüh, ótvar, ekcéma, gombás bőrbetegségek, 
bőrgyulladások, sebek, hámsérülések, allergiák) belsőleg, az állat saját védekező- 
rendszerének erősítésén keresztül történő kezelésére. 

Gyulladást, viszketést, irritációt csökkentő hatással rendelkezik. 

Immunerősítő, vértisztító, sebgyógyító készítmény. Megelőzésként, kiegészítő- és 
utókezelésként is hatékonyan alkalmazható. 

HASZNÁLATI ELŐNYÖK:
•  Mikroba-, élösködő és gombaölő hatás
•  Mind megelőzésként, mind utókezelésre haté-

konyan alkalmazható
•  Korai fázisban segít megállítani a bőrbetegsé-

gek kifejlődését, valamint a panaszok elmúltá-
val azok kiújulását.

ALKALMAZÁS: 
•  Kölyköknek és kis testű fajtáknak (10 kg-ig) 

1 kapszula/nap
•  Nagy testű fajtáknak (10 kg felette) 2 kap-

szula/nap 10-15 napon keresztül vagy az állat-
orvos utasítása szerint.

Súlyosabb bőrbántalmak esetén folytatódhat 
hosszabb időn keresztül a kezelés, a teljes gyó-
gyulásig, illetve azt követően fenntartó kezelés-
ként, a panasz kiújulásának megakadályozásá-
ra.

KISZERELÉS: 30 db kapszula

ÖSSZETÉTEL: 
Allium sativum, Curcuma longa, Cedrus deoda-
ra, Azadirachta indica, Berberis aristata, Mangi-
fera indica, Inula racemosa, Shilajit (Asphaltum 
punjabicanum) 

ALLERGIA

CHARMAID
BELSŐLEG HATÓ 

IMMENERŐSÍTŐ KAPSZULA 
BŐRBETEGSÉGEK, BŐRALLERGIÁK ELLEN
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Gyógynövényes fülcsepp kutyáknak fültisztításra, a túlzott mennyiségű fülzsír feloldá-
sára, könnyebb eltávolítására, fülgyulladások kiegészítő kezelésére. 
A kutyák fülében rendszeres ápolás nélkül különböző gyulladásos megbetegedések ala-
kulhatnak ki. Egyes fajták erre különösen hajlamosak lehetnek. Ezek a megbetegedések 
szinte minden esetben a nem megfelelő fülhigiéniára vezethetők vissza. A gondos és 
rendszeres ápolással és tisztítással ugyanakkor megelőzhetők kedvenceink hallójáratá-
nak enyhébb vagy komolyabb megbetegedései.

Az OTOSAF fülcsepp hatóanyagai kiválóan oldják, 
és ezzel könnyen eltávolíthatóvá teszik a hallójá-
ratban felhalmozódott fülzsírt, gyógynövényi 
összetevőinek köszönhetően pedig támogatják 
a különféle fülgyulladások gyógyulását.

HASZNÁLATI ELŐNYÖK:
•  Antibiotikumot vagy más szintetikus anyagot 

nem tartalmaz. Nincs meg a rezisztencia kiala-
kulásának veszélye, így hosszú távon is haté-
konyan alkalmazható.

•  Kizárólag természetes összetevőkből készül, 
ökológiai gazdálkodásban is alkalmazható.

•  Környezet- és állatbarát készítmény.
•  Kellemes, aromás illatú.
HASZNÁLATA JAVALLOTT:
•  fültisztítóként
•  a túlzott mennyiségű fülzsír feloldására, köny-

nyebb eltávolíthatóságáért,
•  fülgyulladások kiegészítő kezelésére.

ALKALMAZÁS:
Naponta kétszer vagy az állatorvos utasítása 

alap  ján (a teljes gyógyulásig) csepegtessen 5-8 
cseppet a fülcsatornába. 5-10 percig hagyja hatni 
a készítményt, majd tisztítsa ki a hallójáratot. Cse-
pegtessen be újabb 5-8 cseppet, és hagyja bent.

KISZERELÉSE: 10 ml-es üvegcsében, az adago-
lást segítő pipettával.

ÖSSZETÉTEL: Pinus longifolia, Azadirachta in di-
ca, Cedrus deodara, Eucalyptus globulus, And ro-
pogon citron-
ella, Boswellia 
ser  rata, Aco-
rus calamus, 
Curcuma lon-
ga, Ocimum 
sanctum, Cin-
n a  m o m u m 
zey lanicum, 
Zingiber offi-
cinale, Allium 
sativum

FÜLHIGIÉNIA

OTOSAF
GYÓGYNÖVÉNYES FÜLCSEPP 

KUTYÁKNAK 
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