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Spolupracujeme s více než 6000 veterináři v celé Evropě

Nabídka 70 produktů speciálně určených pro koně

Více než 7 milionů prodaných výrobků každý rok

VYROBENO VE

FRANCII

Prémiová řada veterinárních léčivých přípravků, doplňků stravy a vnější péče.

Složení přípravků vyvíjených v úzké spolupráci s veterinárními lékaři, jezdci 
a specialisty v péči o koně.

Přísný výběr nejvyšší kvality všech surovin.

Laboratoře vyvíjí preparáty podle nejaktuálnějšího dění na poli vědy 
(medicína založená na důkazech).

Společnost Audevard, ve snaze splnit vysoké standardy veterinářů i dalších 
profesionálů a chovatelů, byla vždy na předním místě, co se týče nových 
technologií.

Speciální techniky peletace: peletování za studena a oddělené peletování 
(ochrana a zachování na vysoké teploty náchylných složek, jako jsou 
vitamíny, kvasnice, apod.)

Systematické používání zásady medicíny založené na podložených 
důkazech (Evidence Based Medicine) při přípravě koncepce a vývoji  
postupů, s cílem poskytovat světu koní nejnovější vědecké  progresy.

Logo programu ADP (antidopingový program) zajišťuje, že se 
v preparátech jednoznačně nevyskytují žádné suroviny 
vedoucí k dopingové diskvali�kaci.

Každá šarže dokončeného produktu je zasílána k testování do 
laboratoří LCH (francouzská antidopingová agentura) zajišťující 
bezpečnost během dopingových testů. 

KVALITA, BEZPEČNOST A INOVACE

NEUSTÁLÝ ROZVOJ

ANTIDOPINGOVÝ PROGRAM

AUDEVARD LABORATORIES

Farmaceutické laboratoře Audevard se jako jediné v Evropě 
specializují výhradně na koně, na jejich zdraví a komplexní péči o ně.

 Již více než 35 let sbírají odborné zkušenosti v oblasti farmacie 
a výživy, spolupracují s více než 6 000 veterináři ve více 

než 30 zemích po celém světě. 

1 jediné zaměření: koně 



Prémiová řada veterinárních léčivých přípravků, doplňků stravy a vnější péče.
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3 kg, 9 kg, 18 kg

3 kg, 9 kg, 18 kg

1,5 kg, 3 kg, 9 kg, 18 kg

1,5 kg, 3 kg, 9 kg, 18 kg

1,5 kg, 3 kg, 9 kg, 18 kg

2 kg, 6 kg, 12 kg

1,5 kg, 3 kg, 9 kg, 18 kg

17+

1,5 kg, 2,4 kg

P
Professional balení

Ecopack

Balení 3 kg
Balení 1,5 kg

PRODUKTY HOBBY PRODUKTY SENIOR

PRODUKTY PRO ŠLECHTĚNÍ

PRODUKTY PRO VÝKON

BONUTRON  LEISURE BONUTRON SENIOR 17+

vyváženost a energie 
pro hobby koně

vyváženost a energie 
pro starší koně

BONUTRON STUD BONUTRON YEARLING 6-36M

vyváženost při 
březost a laktaci

vyváženost a růst 
pro mladé koně

BONUTRON 
START

růst a energie pro velmi mladé 
hříbata (15 ml injektor)

BONUTRON TROT BONUTRON ENDURANCE
vyváženost a výkon 
pro klusáky

vyváženost a výkon 
pro vytrvalostní koně

BONUTRON  GALOP BONUTRON SPORT PRO
vyváženost a výkon 
pro dostihové koně

vyváženost a výkon pro 
parkur a sportovní koně 



PRO VŠECHNY DRUHY STRAVY

SLOŽENÍ PŘÍMO ZAMĚŘENO NA PROFIL KONĚ

Doplňuje tradiční, míchaná i průmyslově zpracovaná krmiva.
Dle typu převládajícího krmiva se upraví denní dávka.

Sportovní koně: Klusáci, dostihoví koně, koně pro sportovní 
disciplíny (skok, drezura, parkur a další typy sportovních 
aktivit), pro vytrvalostní koně.
Chovné koně: Chovné klisny, mladí koně v růstu.
Koně s mírnou fyzickou zátěží: Koně pro vyjížďky, starší koně.

OCHRANA KRMIVA PŘED KONTAMINACÍ MYKOTOXINY
Obsahuje Mycosorb A+®, který díky širokospektrálnímu 
účinku na sebe bezpečně váže mykotoxiny v krmivu a brání 
tak jejich negativním vlivům na výkon a zdraví koně.

INOVATIVNÍ ŘADA PRODUKTŮ PŘIZPŮSOBENA 
KONKRÉTNÍM POTŘEBÁM

KOMPLEXNÍ SLOŽENÍ:

VYVÁŽENÉ & VÝKONNÉ
krmivo pro jednoduché 
každodenní použití

Ochrana před mykotoxinyMikronutrienty

KVALITA
Pečlivý výběr
surovin

BEZPEČNOST
Antidopingový
program

JEDNODUCHOST
snadné použití 
a dávkování

Díky zodpovězení dvou základních otázek lze zvolit nejlepší produkt BONUTRON: 
Jak je Váš kůň starý? Jakou činnost vykonává?

Ozkoušená a testovaná stravitelnost.
Produkty jsou kontrolovány v rámci našeho antidopingového programu.

Jsou dvě základní kategorie živin:
Makroživiny ( bílkoviny, karbohydráty, tuky ) zajišťují klíčové 
funkce organismu a poskytují mu energii.
Makroživiny pokrývají základní potřeby spojené s tělesnými 
funkcemi a umožňují tělu správně pracovat a regenerovat.  
Do této kategorie spadá také voda.
Mikroživiny ( vitamíny a stopové prvky ) jsou potřeba jen 
v malém množství, ale jsou zásadní pro správnou funkci 
organismu, tělesných funkcí a k jejich vyladění. Pomáhají 
zlepšovat celkový zdravotní stav a výkon.

Výživová rovnováha je dosažena ve chvíli, kdy všechny 
potřeby makroživin a mikroživin jsou naplněny.

JAKÉ ŽIVINY JSOU OBSAŽENY V KRMIVU?

BONUTRON SENIOR 17+

BONUTRON YEARLING 6-36M

BONUTRON ENDURANCE

BONUTRON SPORT PRO



PODPORA POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

1kg / 2kg / 5 kg /  14 kg / 1 L

EKYFLEX ARTHRO
VÝŽIVA KLOUBŮ A CHRUPAVEK

Pro koně s pohybovými obtížemi 
způsobenými kloubním onemocněním.
Viditelné výsledky již od prvního 
týdne užívání.

600 g / 1,2kg 

EKYFLEX TENDON
PODPORA ŠLACH A VAZŮ, RYCHLEJŠÍ HOJENÍ PRO 
NATRŽENÉ, NAMOŽENÉ NEBO PŘETRHNUTÉ ŠLACHY

Nutriční podpora pro koně léčené pro zranění 
šlach nebo vazů. Napomáhá obnově tkání 
a optimalizuje jejich pružnost. Podporuje 
svým složením rovnováhu mezi odolností 
a pružností šlach a vazů.

Lze využít i jako prevenci proti zranění při 
tréninku pro koně citlivé na poškození šlach.

3 kg

EKYFLEX OSTEO
PODPORUJE RYCHLÉ HOJENÍ PŘI ÚRAZECH A POŠKOZENÍ KOSTÍ

Dospělí koně nebo hříbata, kteří 
se léčí s kostními poruchami nebo 
poraněními. Také jako doplněk k 
injekční léčbě nebo po operaci. 
Doplňková podpora pro sportovní 
koně, kteří jsou ve výcviku.

Živiny pečlivě vybrané pro zdravé kosti: 
Vápník, vitamín D3, MBP, křemen a další.

Působí cíleně na postižené oblasti díky 
svému složení s ingrediencemi zvolenými 
pro optimalizaci metabolismu chondrocytů:

Stimulací anabolického módu: složky přispívající k syntéze GAG, 
kyseliny hyaluronové a kolagenu typu II, jímž je tvořena chrupavka.

Omezením katabolického módu: složky přispívající k blokování 
účinku enzymů poškozujících chrupavky, zánětu a oxidativního stresu.



PODPORA POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

60 ml/ 600 g / 1,2kg

x6x6 x3x3

EKYFLEX NODOLOX
TLUMÍ BOLESTI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, PŘI 
DLOUHODOBÉM POUŽÍVÁNÍ NAHRAZUJE NSAID 

Okamžitá úleva od bolesti pohybového 
ústrojí. Obsahuje mix rostlin: Vrba bílá, 
Kadidlovník pilovitý (Boswellia serrata), 
látku quercetin, omega-3 mastné 
kyseliny.

Dokonalý pomocník před, při a po 
vyčerpání a námaze.

* Výrobek obsahuje salicin. Nepřekračujte 6 dávek po 30 g 
nebo  3 injekce denně před závodem.

1 L

EKYFLEX MOBILITY
VYŽIVUJE KLOUBY A TLUMÍ BOLEST

Koncentrované složení na bázi ďáblova 
spáru a kyseliny hyaluronové přizpůsobené 
pro koně s bolestmi kloubů a pro starší 
koně. Poskytuje pomoc při ztuhlosti kloubů. 
Pomáhá vylepšit �exibilitu kloubů. Chrání 
svalové buňky v okolí kloubů.

Jednoduché použití - tekutá forma.

* Výrobek obsahuje Harpagophytum. Nepodávejte alespoň 
48 hodin před začátkem závodu či soutěže.

450 g / 900 g / 4,5 kg

HARPAGYL
NA ZTUHLÉ KONĚ A CHRONICKOU BOLEST

Tlumí bolest, zklidňuje již probíhající záněty 
a urychluje hojení. Poskytuje pomoc při 
ztuhlosti kloubů. Pomáhá vylepšit �exibilitu 
kloubů. Výživový doplněk vhodný pro 
zvýšení potřeby pohybového ústrojí 
aktivních nebo starších koní. 

Receptura s nejkoncentrovanějším 
harpagofytem na trhu. Výrobní proces 
HARPAGYLU je velmi pečlivý a vstupují do 
něj jen ty nejkvalitnější kořeny rostliny 
ďáblův dráp (Harpagofytum procumbens). 

* Výrobek obsahuje Harpagophytum. Nepodávejte 
alespoň 48 hodin před začátkem závodu či soutěže.



1kg / 2kg / 5 kg /  14 kg / 1 L

600 g / 1,2kg 

3 kg

DÝCHACÍ ÚSTROJÍ

1 kg / 5 kg

500 ml / 1L

490 g

BALSAMIC CONTROL
NA DUŠNOST A SUCHÝ CHRONICKÝ KAŠEL

Veterinární přípravek určený pro snadnější 
dýchání koní. Pro opakované podráždění 
sliznice hrtanu a hltanu. Tlumí suchý kašel a 
usnadňuje dýchání v prašném prostředí (pyl, 
prach, plísně). Pro asmatické, alergické a 
dušné koně. 
Lze podávat po celý rok.

BALSAMIC AIR
PŘI NACHLAZENÍ A PRO USNADNĚNÍ VYKAŠLÁVÁNÍ

Uvolňuje hlen při nachlazení v chladném počasí, 
antiseptikum, eliminace bronchiálních sekretů, 
stimulace samočištícího procesu dolních cest 
dýchacích. 

Vysoká koncentrace esenciálních olejů 
(eukalyptus, niaouli, borovice, rozmarýn lékařský).

EKYBLEED
PŘI KRVÁCENÍ DO PLIC

Veterinární přípravek určený pro koně s citlivými 
plicními kapilárami. 

Snížení plicního kapilárního tlaku, zvýšení 
odolnosti krevních cév a průtoku krve, redukce 
zánětů dýchacích cest a spasmů průdušek.

1 kg / 5 kg

IMMUNO RS
PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Udržuje integritu přirozených ochranných 
bariér, jako například střevní sliznice díky 
jedinečným symbiotikům (patentovaná 
probiotika a prebiotika).
Zvyšuje stav antioxidantů: vitaminu A, C a E, 
zinku a Selplexu®.

Stimuluje imunitní mechanismy, díky 
účinkům echinacey, spiruliny a glutaminu a 
symbiotic.



ZAŽÍVACÍ ÚSTROJÍ

EKYGARD
ZAŽÍVACÍ POTÍŽE ZPŮSOBENÉ NERVOZITOU, 
STRESEM, ŽALUDEČNÍ VŘEDY

Pro koně a hříbata s přecitlivělým 
žaludkem a užívající léky. Přípravek 
chrání sliznici žaludku, tlumí kyselost 
žaludečního obsahu, podporuje 
obnovu žaludeční sliznice a stabilizuje 
žaludeční mikro�óru.

Také jako injektor - Ekygard �ash.
 Ihned po podání obalí gel žaludeční stěny a uvolňuje složky, 
jež slouží k zachování správné funkce žaludku. 
První pomoc při příznacích koliky. 
 

60 ml / 2,4 kg / 6 kg / 14 kg

1L

600 g / 1,2 kg / 5kg /10 kg

EKYMASH BOOSTER
NA UPRAVENÍ STŘEVNÍ MIKROFLÓRY 
PRO KONĚ CITLIVÉ NA KOLIKY

Pro koně v rekonvalescenci nebo koně 
s přecitlivělým trávicím ústrojím.  Pro podporu 
zažívání. Doporučuje se nasadit při užívání 
antibiotik, při průjmech, po kolikách. 

Obsahuje výtažky z psyllia. Stabilizuje střevní 
mikro�óru. Přípavek bohatý na elektrolyty. 

BO YEA SACC ULTRA
PREBIOTIKA A PROBIOTIKA - STABILIZUJE STŘEVNÍ 
FLÓRU, ZLEPŠUJE TRÁVENÍ, POSILUJE IMUNITU

Inovativní vzorec se selektivním 
mykotoxinovým pojivem, které doplňuje 
příjem prebiotik a probiotik. Nutriční podpora 
do nejrůznějších situací: nedostatečný výkon, 
úprava střevní mikrofory, průjem, přibývání na 
váze, laktace a další. 
Jedná se o první kvasinkový doplněk stravy 
pro koně, který je povolen v Evropě a z 
mannooligosacharidů(MOS), které slouží k 
růstu Yea-Sacc kvasinek.



500 ml / 1L

490 g

1 kg / 5 kg

SVALSTVO

VÝKON

2,1 kg / 6 kg

900 ml / 4,5 L

60 ml / 1 L / 5L

MYOSTEM MASS
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY, ROZVOJ SVALŮ 
A JEJICH VÝŽIVA

Výživový doplněk stimulující růst svalů 
a zvyšování váhy určený pro koně v 
tréninkovém režimu, v rekonvalescenci, během 
rehabilitace pro starší koně. Dokonalá podpora 
pro růst hříbat nejen plemenných hřebců. 

Stimuluje syntézu bílkovin a rozvoj 
svalové hmoty.

MYOSTEM PROTEC
OBNOVA SVALOVÝCH BUNĚK A ODBOURÁVÁNÍ 
KYSELINY MLÉČNÉ PO NÁMAZE

Ochrana svalových buněk před poškozením 
způsobeným volnými radikály, které vznikají 
při výrazné svalové námaze, a to díky 
jedinečné kombinaci antioxidantů. Při zvýšené 
citlivosti svalů (obtíže po námaze, ztuhlost 
svalů, zablokování).

Pro obnovu svalů po vélkém zatížení. 
Receptura s vysokým obsahem antioxidantů: 
vitamín E a selen; SOD.

REDPLEX PLUS
PRO ZVÝŠENÍ VÝKONU KONĚ PŘED A BĚHEM 
ZÁVODU, ZLEPŠUJE OKYSLIČENÍ KRVE

Pro trénované koně, pro koně v závodní 
sezóně nebo pro koně postrádající fyzickou 
zdatnost. Podporuje okysličováí svalů. 
Stimulant krvetvorby.
Také jako injektor Redplex Booster, který se 
podává v den závodu nebo při události, kde 
kůň potřebuje dostatečnou energii a sílu.

Výsledky jsou viditelné již od prvního týdne 
užívání. Nebo ihned při podání injektoru.

UKLIDNĚNÍ, STRES

REGENERACE



1L

600 g / 1,2 kg / 5kg /
10 kg

UKLIDNĚNÍ, STRES

60 ml / 1 L / 1,5 kg / 5 kg

60 ml / 1 L

1 L / 5L

EKYRENAL PLUS
PODPORA FUNKCE JATER A LEDVIN

Nutriční podpora během zotavování po nemoci nebo 
během regenerace po tréninku. Doplnění zásob 
energie u starších koní, při změně ročních období, při 
změně krmiva. Pomáhá v případě, když kůň na pastvě 
(jinde) pozře jedovatou rostlinu nebo jiné toxické látky 
a má příznaky otravy.

Exkluzivní receptura s obsahem ostropestřce, 
opuncie a pampelišky. 

VETIDRAL 
KOMPENZACE ÚBYTKU ELEKTROLYTU

Příznivé účinky na zotavování koní. 
Doplňuje ztracené elektrolyty ve stejném 
poměru, jaký je v potu. Je obohacen o FOS 
(fruktooligosacharidy), které zaručují lepší 
vstřebávání minerálů. Zajištuje lepší odolnost 
proti stresu z námahy a správnou funkci 
zažívacího a imunitního systému.  

Injektor můžete snadno aplikovat během 
tréninku, závodech, převozu koně či za 
velmi teplého počasí.

ZZEN
NA UKLIDNĚNÍ - DOPRAVA, PŘI STRESU NA 
ZÁVODECH, NA KONCENTRACI PŘI TRÉNINKU

Zklidnění koně, jeho soustředění během tréninku 
a proti stresu, např. během přepravy, 
v přítomnosti jiných koní či změny prostředí. 
Injektor Zeen �ash je pro rychlé perorální podání
pro uklidnění před závody nebo před přepravou.

Přípravky neovlivňují výkon koně ani jeho vitalitu.
Kůň se lépe soustředí během tréninku.

CONFIDENCE EQ
UKLIDŇUJE KONĚ NA BÁZI FEROMONŮ

Feromonový gel umožňuje povzbudit 
soustředění koně a schopnost učit se. 

Při konfrontaci s neobvyklou situací (během 
přepravy, zubního ošetření, soutěžích apod.). 

REGENERACE



250 ml

150 ml

PÉČE O SVALY, ZÁDA, ŠLACHY, KŮŽI

TIFENE POMMADE
NA LÉČBU PODLOMU, PODPORUJE HOJENÍ

Podpora hojení při popraskání, podráždění 
a dermato�lóze. Univerzální mastný preparát 
pro péči o pokožku, který umožňuje aktivní 
ochranu před vodou, prachem, hmyzem 
a dalšími vnějšími faktory. 

Komplexní složení tří esenciálních olejů.

citronová tráva 

pelargonietea tree

TIFENE GEL
ENZYMATICKÝ KRYCÍ GEL URYCHLUJÍCÍ HOJENÍ 

Izotonický hydrogel obsahující rostlinné výtažky 
a kyselinu hyaluronovou. Tyto složky urychlují 
regeneraci poškozených tkání. Přípravek vytvoří 
na povrchu rány �lm, který ránu chrání a udržuje 
prostředí příznivé pro její hojení.

Ochrana před proniknutím bakterií do rány a její 
in�kací.

pupečník

šalvěj

 levandule

měsíček dobromysl

mateřídouška



PÉČE O SVALY, ZÁDA, ŠLACHY, KŮŽI EKYLAXYL
PÉČE O SVALY, ZÁDA, ŠLACHY, NA POHMOŽDĚNINY 
A HEMATOMY

Arniková mast určená k aplikaci před námahou, 
po námaze a na zhmožděniny. Příprava svalů 
a šlach před fyzickou námahou - nahřátí (hřbet, 
zadek, končetiny). Při napětí ve svalech a šlachách. 
Na podporu zotavení svalů po fyzické námaze.

Balzám vyrobený z olejů a účinných látek 
rostlinného původu (extrakty z arniky a řebříčku). 
Tyto látky jsou známy svými regeneračními 
a uklidňujícími účinky.

řebříček arnika

CAPSIBLIST
K LOKÁLNÍ OBNOVĚ POŠKOZENÝCH TKÁNÍ

Přispívá k lokální obnově poškozených tkání.  
Při místních obtížích svalové a kosterní soustavy, 
určeno především na šlachy a klouby.  Velmi 
silný lokální účinek. Doporučuje se používat 
rukavice a natírat tenkou vrstvu.

* Obsahuje kapsaicin. Přípavek musí být vysazen šest dní 
před plánovaným závodem. 

6h

SARALGYL
TLUMÍ VELMI RYCHLE BOLEST ZAD, ÚLEVA OD BOLESTI 
POHYBOVÉHO APARÁTU

Určeno na místní aplikaci na postižená místa 
pohybové aparátu koní. Úleva od bolesti. 
Obsahuje výtažek Sarraceniaceae. 

Přípravek neovlivňuje výkon koně ani jeho vitalitu. 

Přípravek není anestetikum, jenž blokuje všechny 
vjemy - bolest, chlad, teplo, koordinaci atd. Saralgyl 
posyktuje pouze úlevu od bolesti, která trvá čtyři 
až šest týdnů od podání. 

250 ml

250 ml

50 ml

Na bázi kapsaicinu, který vyvolává lokální pocit 
tepla. 



KOPYTA, SRST, KONČETINY

PEDIFLEX
HYDRATACE A VÝŽIVA ROHOVINY, 
OCHRANA KOPYTA

Hydratuje do hloubky, vyživuje 
a posilňuje přední stěny kopyta. 
Účinnost zůstává stejná za všech 
podmínek (teplo, chlad). Velmi rychle 
se vstřebává do kopyta.

Olej z vavřínu, parafínový olej, lanolín, 
lecitin, eukalyptus (esenciální olej).

HOOF BIOTINE
PRO ZDRAVÁ KOPYTA, SRST A HŘÍVU, 
LÉČBA POŠKOZENÝCH KOPYT

V kombinaci s velkým obsahem zinku je 
ideální výživový doplněk pro koně na 
zvýšení kvality kopytní rohoviny (dorůstání 
a posílení rohoviny), srsti a žíní (hříva 
a ocas). Doplněk při léčbě navikulárního 
syndromu nebo laminitidy.

Unikátní receptura kombinující živiny 
a vybrané rostliny.

TENDIFLEX PLUS
CHLADIVÝ AKTIVNÍ JÍL ULEVUJE KONČETINÁM

Ulevuje končetinám citlivým po námaze 
(šlachy, vazy, klouby). Má uklidňující 
a osvěžující účinek.

Dvojnásobný chladivý účinek při 
skladování kelímku v chladničce. 

TENDILAX ANTIPHLOGISTIC
TEPLÝ OBKLAD NA OTOKY

Efektivně absorbuje přebytečné tekutiny 
(tkáně, klouby). Tento teplý obklad 
podporuje vazodilataci a vyplavování toxinů. 
Určený pro lokální aplikaci na končetiny 
sportovních koní. 

Obsahuje kaolín, který podporuje obnovu 
buněk, má protizánětlivé účinky.

1,5 kg

2 kg

500 ml

1 kg / 5 kg 

PRO HŘÍBATA

OCHRANA PROTI HMYZU



2,2 kg / 14 kg

300 ml

PRO HŘÍBATA

LACTOFOAL
NÁHRAŽKA MLÉKA PRO HŘÍBATA

Náhrada nebo doplněk výživy pro 
hříbata klisen s nedostatkem 
mateřského mléka. Složení přesně 
nahrazuje mateřské mléko a je 
speciálně přizpůsobeno potřebám 
hříbat. Odchov a postupné odstavení 
osiřelých hříbat. Doplněk při 
nedostatečné laktaci u klisen.
Odvykání hříbat na mateřské mléko.

Má optimální složení bílkovin a obsahuje 
prebiotika a probiotika na podporu trávení.

IMMUNOFOAL
IMUNITA NOVOROZENÉHO HŘÍBĚTE

Doplněk nebo náhrada mateřského mleziva 
pro novorozená hříbata.
Hříbata se rodí bez imunitní ochrany a je to 
mlezivo matky, které požijí během prvních 
12 hodin života, což jim poskytuje 
imunoglobuliny (IgG), které hříbě chrání 
během prvních dvou až třech měsíců života.

Koncentrovaný příjem koňského 
imunoglobulinu, 30g IgG v jedné lahvičce.

OCHRANA PROTI HMYZU

400 ml, 1 l 500 ml

FLYMAX DERM
Ochranný balzám na bázi koncentrovaných 
esenciálních olejů a výtažků z jitrocele 
a aloe vera určený na ošetření citlivé 
pokožky. Pro ošetření míst poštípaných 
bodavým hmyzem.

FLYMAX SPRAY
Efektivní dvojitá ochranná bariéra eliminuje 
hmyz. Je účinný proti mouchám, komárům 
a dalším parazitům. Maximální přilnutí díky 
originální receptuře.
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