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ПРОДУКЦІЯ  
ВИЩОГО ҐАТУНКУ



ВІЗІЯ

Компанія «Лайф-Груп» орієнтована на забезпечення 
здорового, повноцінного, якісного харчування і життя 
домашніх тварин. У нас є все, що необхідно для турботи 
про улюбленця.

Ми уважно ставимося до продуктів, які виготовляємо  
та продаємо. Кропітливо працюємо над поліпшенням 
рецептур і асортименту нашої продукції. Суворий 
багаторівневий контроль на всіх етапах виробництва  
і доставки гарантує високу якість і відмінний сервіс.

Ми пропонуємо сучасні інноваційні продукти  
та консультації ветеринарних лікарів з питань  
харчування й догляду домашніх тварин.

ВАШІ УЛЮБЛЕНЦІ З НАМИ ЩАСЛИВІ!

ЦІННОСТІ КОМПАНІЇ 

РЕПУТАЦІЯ КОМПАНІЇ

•	 чесність, надійність, порядність
•	 впізнаваність
•	 своєчасність
•	 багатоплановість розвитку, мультифункціональність,  
 різнопредставленість
•	 висока якість продукції та сервісу 

ПРОФЕСІЙНА КОМАНДА:

•	 цілеспрямованість
•	 самонавчання, самоорганізованість
•	 постійне вдосконалення та розвиток
•	 взаємоповага, взаєморозуміння та взаємодопомога
•	 турбота про працівників та їх потреби

ІННОВАЦІЙНІСТЬ:

•	 застосування нових технологій у підходах  
 до організації бізнес-процесів
•	 власні інноваційні рецептури

МІСІЯ КОМПАНІЇ  
«ЛАЙФ-ГРУП» 

Ми допомагаємо піклуватися про здоров’я і щастя 
домашніх улюбленців, використовуючи професійний 
підхід до створення якісного продукту. 
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М’ЯСНИЙ ПАШТЕТ
ДЛЯ КОТІВ

ЗРОБЛЕНО З НАТУРАЛЬНОГО М’ЯСА

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З ЯЛОВИЧИНОЮ
артикул 120

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З М´ЯСОМ ЯГНЯТИ
артикул 119

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З М’ЯСОМ КРОЛИКА
артикул 118

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З КУРЯЧОЮ ПЕЧІНКОЮ
артикул 116

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
З М´ЯСОМ ІНДИЧКИ
артикул 117

М´ЯСНИЙ ПАШТЕТ 
НІЖНА КУРКА
артикул 115

ВИГОТОВЛЕНО З НАТУРАЛЬНОГО М’ЯСА

300 г 6 шт./лот.

ПРОТИПОКАЗАНЬ ДЛЯ ВЖИВАННЯ 
СТЕРИЛІЗОВАНИМИ ТВАРИНАМИ  
НЕ ІСНУЄ

під час вагітності та лактації — без обмежень
термін придатності — 24 місяці

наявність захисного 
кільця на кришці: 
продукт придатний 
до вживання
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М’ЯСНИЙ  
ДЕЛІКАТЕС
ДЛЯ КОТІВ

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
З ПТИЦЕЮ
артикул 101

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
СЕРЦЕ, ПЕЧІНКА, КУРКА
артикул 103

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
З М´ЯСОМ ТЕЛЯТИНИ
артикул 107

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС
З М´ЯСОМ ТА ОВОЧАМИ
артикул 109

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС
З М´ЯСОМ ІНДИКА
артикул 108

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС
З КУРКОЮ
артикул 102

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС
З М´ЯСОМ ЯГНЯ
артикул 105

ВИГОТОВЛЕНО З НАТУРАЛЬНОГО М’ЯСА

500 г 6 шт./лот.

наявність захисного 
кільця на кришці: 
продукт придатний 
до вживання

ПРОТИПОКАЗАНЬ ДЛЯ ВЖИВАННЯ 
СТЕРИЛІЗОВАНИМИ ТВАРИНАМИ  
НЕ ІСНУЄ

під час вагітності та лактації — без обмежень
термін придатності — 24 місяці
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М’ЯСНИЙ  
ДЕЛІКАТЕС
ДЛЯ СОБАК

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
З ПТИЦЕЮ
артикул 168

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
СЕРЦЕ, ПЕЧІНКА, КУРКА
артикул 166

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
З М´ЯСОМ ТЕЛЯТИНИ
артикул 163

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
З М´ЯСОМ ТА ОВОЧАМИ
артикул 161

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
З М´ЯСОМ ІНДИКА
артикул 162

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
З КУРКОЮ ТА МОРКВОЮ
артикул 165

М´ЯСНИЙ ДЕЛІКАТЕС 
З М´ЯСОМ ЯГНЯ
артикул 164

ВИГОТОВЛЕНО З НАТУРАЛЬНОГО М’ЯСА

наявність захисного 
кільця на кришці: 
продукт придатний 
до вживання

ПРОТИПОКАЗАНЬ ДЛЯ ВЖИВАННЯ 
СТЕРИЛІЗОВАНИМИ ТВАРИНАМИ  
НЕ ІСНУЄ

під час вагітності та лактації — без обмежень
термін придатності — 24 місяці

500 г 6 шт./лот.
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«СВІЖА ЇЖА» З ЯЛОВИЧИНОЮ
артикул 464

«СВІЖА ЇЖА» З ЯГНЯМ
артикул 463

«СВІЖА ЇЖА» З КРОЛИКОМ
артикул 461

«СВІЖА ЇЖА» З ІНДИЧКОЮ
артикул 460 

«СВІЖА ЇЖА» З ПТИЦЕЮ 
артикул 462

ВОЛОГІ М’ЯСНІ КОНСЕРВИ ДЛЯ КОТІВ

460 г 6 шт./лот.

під час вагітності та лактації — без обмежень
термін придатності — 24 місяці
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ВОЛОГІ М’ЯСНІ КОНСЕРВИ ДЛЯ СОБАК

«СВІЖА ЇЖА» З ЯГНЯМ
артикул 473

«СВІЖА ЇЖА»З ІНДИЧКОЮ
артикул 470 

«СВІЖА ЇЖА» З ПТИЦЕЮ  
артикул 472

під час вагітності та лактації — без обмежень
термін придатності — 24 місяці

460 г 6 шт./лот.



ПРЕПАРАТИ 
ТА КОСМЕТИЧНІ 
ЗАСОБИ  
ДЛЯ ТВАРИН

УВАГА!
ПРОДАЖ НЕ ВИМАГАЄ 
ВЕТЕРИНАРНОГО 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

P L AT I N U M G O L D
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10 шт./лот.

НАШИЙНИКИ 
ІНСЕКТОАКАРИЦИДНІ 

ЗДИВУЄ ШВИДКОЮ ТА СТІЙКОЮ ДІЄЮ БОРОТЬБИ З ЕКТОПАРАЗИТАМИ

СКЛАД

нашийник містить діючу речовину  
фіпроніл – 4 %

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Профілактика і лікування собак і котів  
при ураженні ектопаразитами: кліщами, 
блохами, вошами, волосоїдами та москі - 
тами. Нашийник ефективний проти 
личинок, німф і дорослих кліщів. 

Дія нашийника проти кліщів почина-
ється впродовж 48 годин після надя-
гання, тому рекомендується видалити 
усіх кліщів з тварини перед надяганням 
нашийника. 

Може використовуватися для ліку вання 
алергічного блошиного дерматиту.

ПЕРІОД  
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЇ 

місяці4
НАШИЙНИК  
BLACK & WHITE
артикул 40070-1

70 см  

НАШИЙНИК  
BLACK & WHITE 
артикул 40070-2

70 см  

НАШИЙНИК  
BLACK & WHITE
артикул 40035-1

35 см  

НАШИЙНИК  
BLACK & WHITE 
артикул 40035-2

35 см  
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НАШИЙНИКИ

7

НАШИЙНИК ДЛЯ КОТІВ  
ТА СОБАК ДРІБНИХ ПОРІД
артикул 540555

35 см  65 см  

НАШИЙНИК ДЛЯ СОБАК  
ВЕЛИКИХ ТА СЕРЕДНІХ ПОРІД
артикул 540777

ІМІДАКЛОПРИД + ФЛУМЕТРИН

10 шт./лот.

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ 

Нашийник SEMPERO є полімерною 
фігурною стрічкою з нанесеним 
логотипом Vitomax і петлями 
для фіксації. Насичений діючими 
речовинами, які постійно впродовж 
тривалого періоду часу потрапляють 
до ліпідного шару шкіри.

В якості активних діючих речовин: 
імідаклоприд 10 % та  флу метрин 4,5 %.

Нашийник SEMPERO призначений 
для знищення ектопаразитів 
(воші, блохи, волосоїди) та іксодових 
кліщів, які паразитують на собаках 
і кішках, а також для захисту 
тварин від їх нападу.

вологостійкий гіпоалергенний
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КРАПЛІ 
ІНСЕКТОАКАРИЦИДНІ

325 шт./лот.

Фентіон – речовина нового покоління. 
Має виражену інсекто акарицидну дію 
відносно комах, що паразитують на 
собаках і котах, включаючи кліщів, 
бліх, вошей, волосоїдів та комарів.

S-метопрен – унікальна і безпечна 
речовина, блокує цикл розмноження 
паразитів повністю знищуючи яйця 
та личинки кліщів, бліх, вошей та 
комарів. Це в свою чергу запобігає 
розповсюдженню личинок паразитів  
на тварині та в місцях ії перебування.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ SEMPERO

•	 захищає	від	основних	видів	ектопаразитів	на	всіх	стадіях	розвитку

•	 запобігає	розповсюдженню	личинок	паразитів	 
 на тварині та в місцях ї ї перебування

•	 не	виявлено	звикання	до	препарату	у	паразитів

•	 має	високу	водостійкість:	вже	через	3	години	після	обробки	 
 не потрібно хвилюватися за ефективність препарату, навіть  
 після купання

3–10 кг 10-25 кг

    

10-25 кг 25-50 кг більше 50 кг

      

більше 2 кг

 

ДЛЯ ДРІБНИХ ТА СЕРЕДНІХ  
ПОРІД СОБАК
артикул 400051

0,5мл ДЛЯ КОТІВ 
артикул 4000520,5млДЛЯ ВЕЛИКИХ  

ПОРІД СОБАК
артикул 400101

1,0мл

СКЛАД (1 мл препарату) 

• діюча речовина фентіон: 200 мг (для собак); 60 мг (для котів) 
• S-метопрен — 9 %  

FENTHION +  S -METHOPRENE 
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КРАПЛІ НА ХОЛКУ
ДЛЯ КОТІВ ТА СОБАК

10 шт./лот.

25 шт./лот.

СКЛАД (1 мл препарату)

діючі речовини: 
• фіпроніл — 100 мг
• івермектин — 15 мг

Після одноразової обробки захист 
тварини від екто- та ендопара зитів 
триває впродовж 45–60 діб

Препарат забезпечує захист від 
ектопаразитів впродовж 30 діб. 
Повторні обробки тварин через 
3–4 тижні.

СКЛАД (1 мл препарату)

діюча речовина — фентіон;
допоміжні речовини: 1,2-пропілен-
гліколь, гліцерин, спирт ізопропіловий

>2 кг

 об’єм піпетки,
мл

вміст фіпронілу,
мг/піпетку

вміст івермектину,
мг/піпетку

до 4 кг 0,5 50 7,5
від 4 до 8 кг 1,0 100 15

 об’єм піпетки,
мл

вміст фіпронілу,
мг/піпетку

вміст івермектину,
мг/піпетку

до 4 кг 0,5 50 7,5
від 4 до 8 кг 1,0 100 15
від 10 до 30 кг 2,0 200 30

P L A T I N U M

ДЛЯ КОТІВ 
артикул ВСКК-0500

ДЛЯ СЕРЕДНІХ ТА 
МАЛЕНЬКИХ СОБАК 
артикул ВСКС-0500

ДЛЯ ВЕЛИКИХ СОБАК 
артикул ВСКС-1000

ДЛЯ СОБАК ДО 4 кг 
артикул 500200

ДЛЯ КОТІВ ДО 4 кг 
артикул 500100

ДЛЯ СОБАК 4–10 кг 
артикул 500201

ДЛЯ КОТІВ 4–8 кг 
артикул 500101

ДЛЯ СОБАК 10–30 кг 
артикул 500202

ЗАСТОСУВАННЯ
лікування та профілактика тварин при ураженні ектопаразитами (блохами Cteno
cephalides spp., коростяними кліщами Otodectes cynotis, Notoedres cati, Sarcoptes 
canis, кліщами роду Demodex) при кишкових нематодозах, попередження диро
філяріозу (ефек тивний проти личинок L3 та L4 стадії Dirofilaria immitis)

4

5

ЗАСТОСУВАННЯ
Лікування та профілактика тварин при ураженні ектопаразитами: блохами (Cteno
cephalides felis), вошами (Linognathides spp.), кліщами (Demodex katoi, D. felis, 
Otodectes cynotis), волосоїдами (Ttrichodectes canis), чутливими до фентіону. 

G O L D

0,5
мл

0,5
мл

0,5
мл

0,5
мл

1,0
мл

1,0
мл

1,0
мл

2,0
мл
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25 шт./лот.

ДЛЯ ВЕЛИКИХ ТА 
СЕРЕДНІХ  
ПОРІД СОБАК
артикул ВСНС-0650

65

СКЛАД

нашийник містить діючі речовини: 
фіпроніл; альфа-циперметрин

ЗАСТОСУВАННЯ

профілактика та лікування тварин  
при ураженнях ектопаразитами: 
блохами, кліщами, вошами, волосоїдамиНашийник Vitomax Gold є полімерною 

фігурною стрічкою золотого кольору 
з нанесеним логотипом Vitomax та 
петлями для фіксації

Активні компоненти нашийника: фіпроніл та альфа-циперметрин  
в поєднанні один з одним володіють вираженою інсекто-акарицид-
ною дією щодо личинкових та дорослих форм ектопаразитів.

Нашийник Vitomax Gold знищує ектопаразитів ще до моменту укусу, 
тим самим зменшуючи ризик зараження тварини небезпечними 
захворюваннями.

G O L D

вологостійкий гіпоалергенний

ДЛЯ КОТІВ
артикул ВСНК-035035ДЛЯ ДРІБНИХ 

ПОРІД СОБАК
артикул ВСНС-0350

НАШИЙНИКИ 
ІНСЕКТОАКАРИЦИДНІ
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ПОЛІВІТАМІННИЙ  
КОМПЛЕКС NATURE

ПОЛІВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС 
З СИРОМ
артикул 201494

ПОЛІВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС 
З МОЛОКОМ
артикул 201500

Полівітамінний комплекс NATURE — унікальна формула з натуральним 
та збалансованим комплексом вітамінів, мінералів і мікроелементів, 
необхідних для повноцінного обміну речовин. Регулярне додавання 
комплексу NATURE до незбалансованого раціону підвищує загальний 
імунітет, сприяє оптимальному зростанню, правильному розвитку скелета, 
м’язів, сухожиль, зубів, шерсті та профілактиці виникнення гіповітамінозу. 
Підвищує життєвий тонус, стимулює імунну систему, надає пишність 
шерсті та здоровий блиск очам Вашого улуюбленця.

Виготовлено з натуральної екологічно чистої сировини.  
Не містить атрактантів, консервантів та смакових добавок.

10 шт./лот. 50 г 100 таблеток
1 таблетка  
на 1 кг ваги на день 

ПОЛІВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС 
З КРОЛИКОМ
артикул 201487

ПОЛІВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС 
З ВОДОРОСТЯМИ
артикул 201470

СКЛАД

пивні дріжджі, часник, білки тварин-
ного і рослинного походження, сухе 
молоко знежирене, біотин, вітаміни 
групи B (B1, B2, B3, B4, B6, B12), вітамін А, 
сафлорова олія, кальцій, фосфор, магній,  
цинк, сірка, вітамін Е, вітамін С, віта-
мін D3, глюкоза, ячмінно-солодовий екс-
тракт, стеарат кальцію, DL-меті о нін, 
лінолева кислота
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ПОЛІВІТАМІННИЙ  
КОМПЛЕКС NATURE

СКЛАД

пивні дріжджі, часник, білки тварин-
ного і рослинного походження, сухе 
молоко знежирене, біотин, вітаміни 
групи B (B1, B2, B3, B4, B6, B12), вітамін А, 
сафлорова олія, кальцій, фосфор, магній,  
цинк, сірка, вітамін Е, вітамін С, віта-
мін D3, глюкоза, ячмінно-солодовий екс-
тракт, стеарат кальцію, DL-меті о нін, 
лінолева кислота

10 шт./лот. 100 г 100 таблеток
1 таблетка  
на 4 кг ваги на день

ПОЛІВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС 
З СИРОМ
артикул 201531

ПОЛІВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС 
З КРОЛИКОМ
артикул 201524

ПОЛІВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС 
З ВОДОРОСТЯМИ
артикул 201517

ПОЛІВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС 
З МОЛОКОМ
артикул 201548

ПЕРЕВАГИ NATURE

• До складу комплексу введена ліноленова кислота, яка не синтезується  
в організмі. Вона має велике значення для збереження і підтримки 
здоров’я, включаючи стан шкіри і шерсті, нирок, органів травлення  
та репродукції. 

• Універсальна дія з лікувальним і тривалим профілактичним ефектом. 
• Містить рідкісні природні інгредієнти, що сприяють виведенню з орга-

нізму токсинів та шлаків. 

Виготовлено з натуральної екологічно чистої сировини.  
Не містить атрактантів, консервантів та смакових добавок.
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МУЛЬТИВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС DAILY

24 години2 24 години4 24 години4

подвоїти дозу для лактуючих, вагітних і ослаблених тварин

Мультивітамінний комплекс DAILY — повний комплекс вітамінів і мінералів,  
які необхідні тварині для підтримки здоров’я та гарного стану. 

Застосовують для профілактики вітамінно-мінеральної недостат ності,  
для зміцнення імунітету, профілактики захворювань системи травлення  
та дихальної системи, стимуляції репродуктивної функції, а також  
для покращення стану шерсті та шкіри Вашого улюбленця.

ПЕРЕВАГИ DAILY

• охоплює широкий набір рецептур 
для тварин будь-якого віку та 
фізіологічного стану

• виготовлено з натуральної 
екологічно чистої сировини 

• не містить штучних консервантів  
та барвників

МУЛЬТИВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ КОШЕНЯТ
артикул DAY101

• здоровий і повноцінний розвиток 
кошенят;

• правильне формування скелету  
та зубів кошенят;

• швидкий розвиток і нарощування 
м’язової маси;

• зміцнення імунітету;
• нормалізація роботи шлунково-

кишкового тракту;
• забезпечення життєво важливих 

обмінних процесів в організмі 
і підвищення опору організму 
тварини різним захворюванням; 

• профілактика вітамінно-мінеральної 
недостатності.

МУЛЬТИВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ КОТІВ  
1–7 РОКІВ
артикул DAY102

• зміцнює імунітет і попереджає появу 
зовнішніх недоліків; 

• покращуює гормональний  
та протеїновий обмін речовин; 

• стимуляція роботи серця та шлунково- 
кишкового тракту;

• підвищення опору організму 
тварини різним захворюванням;

• підвищення активності та витри-
валості;

• профілактика захворювань системи 
травлення та дихальної системи;

• покращення стану шерсті та шкіри;
• зміцнення кісток і зубів;  
• профілактика вітамінно-мінеральної 

недостатності.

МУЛЬТИВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ КОТІВ  
ВІД 7 РОКІВ
артикул DAY103

• посилення роботи серця та 
кровообігу, підтримка функцій 
серцево-судинної системи; 

• функціональна підтримка 
мускулатури; 

• активація ферментних систем 
організму в період відновлення 
після хвороб; 

• нормалізація роботи шлунково-
кишкового тракту; 

• забезпечення життєво важливих 
обмінних процесів в організмі 
та підвищення опору організму 
тварини різним захворюванням; 

• попередження перевтоми;
• зміцнення імунітету;
• покращення стану шерсті та шкіри;
• зміцнення кісток і зубів.

10 шт./лот. 100 таблеток50 г
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МУЛЬТИВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС DAILY

24 години2 24 години4 24 години4

подвоїти дозу для лактуючих, вагітних і ослаблених тварин

МУЛЬТИВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ 
артикул DAY201

МУЛЬТИВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ СОБАК  
1–7 РОКІВ
артикул DAY202

МУЛЬТИВІТАМІННИЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ СОБАК  
ВІД 7 РОКІВ
артикул DAY203

• здоровий і повноцінний розвиток 
цуценят;

• правильне формування скелету  
та зубів цуценят;

• швидкий розвиток і нарощування 
м’язової маси;

• зміцнення імунітету;
• нормалізація роботи шлунково-

кишкового тракту;
• забезпечення життєво важливих 

обмінних процесів в організмі 
і підвищення опору організму 
тварини різним захворюванням; 

• профілактика вітамінно-мінеральної 
недостатності.

• зміцнення імунітету;
• покращення стану шерсті та шкіри;
• підвищення опору організму 

тварини різним захворюванням;
• підвищення активності  та витри-

валості при високих фізичних 
навантаженнях;

• профілактика захворювань системи 
травлення та дихальної системи;

• зміцнення кісток і зубів;  
• профілактика вітамінно-мінеральної 

недостатності;
• стимуляція репродуктивної функції.

• підтримка функцій серцево-
судинної системи; 

• функціональна підтримка 
мускулатури; 

• активація ферментних систем 
організму в період відновлення 
після хвороб; 

• нормалізація роботи шлунково-
кишкового тракту; 

• забезпечення життєво важливих 
обмінних процесів в організмі 
та підвищення опору організму 
тварини різним захворюванням; 

• попередження перевтоми;
• зміцнення імунітету;
• покращення стану шерсті та шкіри;
• зміцнення кісток і зубів;  
• стимуляція репродуктивної функції.

10 шт./лот. 100 таблеток100 г
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Для правильної взаємодії компонентів 
препарату та поліпшення їх впливу 
на організм до складу введений 
фітокомплекс, що представляє собою 
рослинні екстракти і подрібнені 
частини рослин.

Vitomax (Вітомакс) — нове покоління вітамінів і мінералів на кожен день 
для зміцнення здоров’я Вашого улюбленця, розроблене швейцарськими 
дослід ни ками у співпраці з ученими Технологіч ного інституту молока  
та м’яса Української Академії Аграрних наук.

Продукт повністю натуральний.  
Не містить атрактантів, консервантів, смакових добавок  
та барвників.

ВІТАМІНИ

БРЕВЕРС З ЧАСНИКОМ
Застосовуються з метою: поліпшення стану шкіри 
і шерсті; поліпшення апетиту; поліпшення роботи 
печінки; стимулювання обміну речовин та імунної 
системи; профілактики ендопаразитів. Цей препарат 
зібрав в собі корисні властивості більшості природних 
імуностимуляторів і результати багаторічної роботи 
європейських вчених, що дозволяє говорити про високу 
ефективність вітамін.

КОМПЛЕКС ВІТАМІНІВ З БІОТИНОМ  
для здорової шкіри та шерсті
Застосовуються з метою: поліпшення шкіри і шерсті; 
посилення імунної системи; нормалізації обміну речовин; 
профілактики таких явищ як: свербіж, перманентна линька, 
лупа, випадіння і ламкість шерсті, погіршення пігментації. 
Особливо корисно застосовувати для довгошерстих порід  
і при підготовці тварин до виставок.

2 г 120/500шт.

0,5 г 300/1000 шт.

КОМПЛЕКС ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ЗУБІВ  
ТА КІСТОК
Застосовуються з метою:  забезпечення оптимального 
рівня кальцію в організмі тварини, при переломах кісток, 
порушенні фосфорно-кальцієвого обміну, з метою попе-
редження або лікування артрозу, рахіту, остеодистрофії 
та інших подібних захворювань. Також цей вітамінний 
комплекс застосовується  для формування міцного скелету 
і зубів, здорового розвитку організму в період зростання. 
Забезпечує потребу кальцію в період вагітності, лактації  
та при фізичних навантаженнях.

1 таблетка на 10 кг ваги на день 

1 таблетка на 1 кг ваги на день 
6 шт./лот.

артикул

120 200039

500 401540

300 200046

1000 400540

артикул

120 200053

500 404540

300 200060

1000 403540

артикул

120 200077

500 403040

300 200084

1000 402040
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6 шт./лот.
2 г 75/120/500 шт.

0,5 г 300/1000 шт.

КОМПЛЕКС ДЛЯ КАСТРОВАНИХ КОТІВ  
ТА СТЕРИЛІЗОВАНИХ КІШОК
Застосовуються з метою: регуляції обміну речовин, покращує 
стан шкіри, зміцнює імунну систему, регулює роботу шлунково- 
кишкового тракту та нирок. Окрім цього, рижикова олія, яка 
міститься у складі продукту, багата незамінними жирними 
кислотами (лінолева кислота класу : Омега-3 та Омега-6). 
Сприяють нормалізації гормонального фону кастрованих котів 
і знижують ризик розвитку сечокам’яної хвороби.

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
СЕЧОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ
Застосовуються з метою: регуляції кристало-колоїдного 
балансу сечі, азотистого обміну в організмі, синтезу діуре-
тичного гормону, розчиняє камені і сприяє виведенню 
солі. Завдяки вмісту таурину, трав звіробою, екстракту 
підмаренника, стулок квасолі, кореня лопуха та інших 
лікарських трав, є чудовим профілактичним засобом проти 
захворювань сечової системи. Сприяє зменшенню кількості 
солі в організмі, зниженню ризику розвитку сечокам’яної 
хвороби і урологічного синдрому. 

ПРОТИАЛЕРГЕННИЙ КОМПЛЕКС
Застосовуються з метою: зниження схильності до алергічних 
захворювань, при проявах алергічних реакцій — свербіж, 
висип, непереносимість харчових компонентів, реакції на різні 
побутові та лікарські подразники, підвищену чутливість шкіри. 
Також для стимулювання обміну речовин та імунної системи, 
поліпшення апетиту, поліпшення роботи печінки. Завдяки 
вмісту очищеної кормової сірки, циклоспорину, жирних 
кислот (Омега-3, -6), екстракту рослин сушеніци, черги, 
деревію, чистотілу і коренів лопуха, добавка чинить виражену 
протиалергічну дію і усуває симптоми шкірного свербежу, 
подряпин, плям на шкірі тварини і інших алергічних реакцій. 
Позитивно діє на трофіку шкіри, шерстяний покрив, тонізує 
нервову систему. Тварина стає спокійною і урівноваженою.

ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС  
З ГЛЮКОЗАМІНОМ ТА ХОНДРОЇТИНОМ
Застосовуються з метою: підтримки суглобів і хрящів  
в здо ровому стані, особливо під час зростання цуценят;  
для собак похилого віку, при лікуванні пошкоджених сугло- 
бів, розтягнень, вивихів; для лікування або попередження 
артрозу, артриту, остеохондрозу та інших схожих хвороб.

артикул

300 200107

1000 406040

артикул

300 200114

1000 408540

артикул

120 200121

500 408040

артикул

75 200091

500 405540

1 таблетка на 10 кг ваги на день 

1 таблетка на 1 кг ваги на день 
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ФІТОШАМПУНЬ  
ДЛЯ ЦУЦЕНЯТ 
«БЕЗ СЛІЗ» 
артикул VT-11600

Фітошампунь складається виключно з натуральних і при родних компонентів, 
що позитивно впливають на шерсть та шкіру домашніх тварин. Екстракти трав 
та олії, які він містить, окрім зміцнення та відновлення шерстного покриву, 
зволожують і загоюють шкіру, усувають запальні реакції, пом’якшують і живлять 
шерсть, насичуючи ї ї необхідними вітамінами та підвищуючи захисні сили 
організму.

Фітошампунь «VITOMAX» має м’яку структуру, яскраво виражену антисептичну 
та заспокійливу дію, а також слабкий натуральний запах, що не дратує нюх 
тварини та не викликає подразнення очей. 

Серія спеціально розроблена для м’якого та ефективного догляду за різними 
типами шерсті.

ФІТОШАМПУНІ

ФІТОШАМПУНЬ-БАЛЬЗАМ 
ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
ДЛЯ СОБАК
артикул VT-11500

ФІТОШАМПУНЬ-БАЛЬЗАМ 
ПРОФІЛАКТИЧНИЙ  
ДЛЯ КОТІВ
артикул VT-11200

ФІТОШАМПУНЬ  
ДЛЯ КОШЕНЯТ 
«БЕЗ СЛІЗ» 
артикул VT-11300

200 мл Фітошампуні «VITOMAX» — це серія 
натуральних шампунів для собак та 
котів усіх порід на основі екстрактів 
рослин, корисних для шерсті та шкіри. 

Мають антипаразитарний ефект. 

До складу шампунів входять фіто-
екстракти трав женьшеню, кропиви, 
цитронелли, полину, чистотілу, 
ромашки, череди та чебрецю.

ФІТОШАМПУНЬ- 
КОНДИЦІОНЕР  
ДЛЯ ДОВГОШЕРСТИХ  
КОТІВ 
артикул VT-11400

+ АЛОЕ

ФІТОШАМПУНЬ- 
КОНДИЦІОНЕР  
ДЛЯ ДОВГОШЕРСТИХ 
СОБАК 
артикул VT-11700

+ АЛОЕ

10 шт./лот.
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стійкий до впливу 
води та світла

Забезпечує захист тварини від 
паразитів впродовж 3-х місяців

СЕРІЯ «ЕКО»

ЕКО НАШИЙНИК

12 шт./лот.

ЕКО КРАПЛІ  
НА ХОЛКУ

* для тварин віком від 3 міс.

для собак* ....................................300323
для котів* .....................................300324
для декоративної птиці .............300322
для декоративних гризунів  .....300321

ЕКО СПРЕЙ

Vitomax ECO — серія безпечних 
препаратів на натуральній основі, 
що забезпечують надійний захист 
від ектопаразитів та попереджають 
їх пов торну появу. До складу проти-
блошиної серії Vitomax ECO входять 
екстракти та олії м’яти, лимону, 
гвоздики, полину, а також ванілін, 
рапсова олія, лимонна кислота  
та інші природні компоненти.  
Дані речовини здійснюють на екто-
паразитів відштовхуючий ефект,  
а їх збалансо ваний вміст дозволяє 
досягти максимальної ефективності 
препарату.

Окрім інсектоакарицидної і репел лент-
ної дії, екстракти трав мають виражені 
гігієнічні вла сти вості: знімають свербіж, 
подразнення, покращують загальний 
стан шерстного покрову та шкіри.

1 тварина ...........0,6 мл (1 ампула)

ДЛЯ КОТІВ ТА МАЛИХ СОБАК
артикул 300301

3

ДЛЯ ДРІБНИХ СОБАК 
артикул 300313
35 см

ДЛЯ КОТІВ
артикул 300304
35 см

ДЛЯ ВЕЛИКИХ СОБАК 
артикул 300305
65 см

2–10 кг ................. 0,8 мл (1 ампула)
10–20 кг ...............1,6 мл (2 ампули)
20–40 кг ..............2,4 мл (3 ампули)
> 40 кг ..................3,2 мл (4 ампули)

ДЛЯ СОБАК
артикул 300302

4

еко 

150 мл

12 шт./лот.
96 шт./ящ.

10 шт./лот.



ГІГІЄНІЧНІ  
НАПОВНЮВАЧІ

«Комфорт» — відома в Україні та за ії межами серія професійних 
гігієнічних наповнювачів вищої якості для котячих туалетів.

Глиняний гігієнічний наповнювач «Комфорт» — натуральний адсор-
бент, ретельний підбір компонентів якого та їх додаткова спеціальна 
обробка дозволяють наповнювачам повністю поглинати неприємний 
запах.

Виготовляється виключно з високоякісних натуральних природних 
компонентів на німецькому обладнанні, яке забезпечує чітке 
розділення фракцій та відсутність пилу.

БЕЗ ЗАПАХУ 
артикул kb2.5

ІЗ ЗАПАХОМ ЛАВАНДИ 
артикул kl2.5

ІЗ ЗАПАХОМ КЕДРА 
артикул kk2.5

БЕЗ ЗАПАХУ 
артикул kb5

ІЗ ЗАПАХОМ ЛАВАНДИ 
артикул kl5

ІЗ ЗАПАХОМ КЕДРА 
артикул kk5

БЕЗ ЗАПАХУ 
артикул eb2.5

ІЗ ЗАПАХОМ ЛАВАНДИ 
артикул el2.5

ІЗ ЗАПАХОМ КЕДРА 
артикул ek2.5

БЕЗ ЗАПАХУ 
артикул eb5

ІЗ ЗАПАХОМ ЛАВАНДИ 
артикул el5

ІЗ ЗАПАХОМ КЕДРА 
артикул ek5

БЕЗ ЗАПАХУ 
артикул ub2.5

ІЗ ЗАПАХОМ ЛАВАНДИ 
артикул ul2.5

ІЗ ЗАПАХОМ КЕДРА 
артикул uk2.5

БЕЗ ЗАПАХУ 
артикул ub5

ІЗ ЗАПАХОМ ЛАВАНДИ 
артикул ul5

ІЗ ЗАПАХОМ КЕДРА 
артикул uk5

2,5 кг 2,5 кг 2,5 кг

5,0 кг 5,0 кг 5,0 кг

2,5 кг 5,0 кг
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НАСТІННА  
ДЖУТ
джут
35×12×2 см 
артикул 80267

НАСТІННА 
ФЕНІКС 
джут, сизаль 
35×12×2 см 
артикул 12267

СТОВПЧИК 55 
сизаль
36×30×55 см 
артикул 77037

СТОВПЧИК  
ДВОЯРУСНИЙ  
джут
36×30×55 см 
артикул 80057

СТОВПЧИК 
ЛЮКС  
сизаль
36×30×55 см
артикул 77047

КУТОВА 
НАСТІННА 
36×18 см  
артикул 80268

ДІМ ДВОЯРУСНИЙ 
сизаль 
58×35 см 
артикул 001

НАСТІННА 
СИЗАЛЬ 
сизаль 
35×12×2 см 
артикул 77267

СТОВПЧИК XL  
джут
36×30×67 см
артикул 80137

СТОВПЧИК  
ДВОЯРУСНИЙ 
«ЗЕБРА»  
джут, сизаль 
36×30×55 см 
артикул 10057

СТОВПЧИК 
ЛЮКС 
«РАДУГА» 
джут, сизаль 
36х30х55см
артикул 11047

СТОВПЧИК 
ЛЮКС «ФЕНІКС»  
джут, сизаль
36×30×55 см
артикул 12047

СТОВПЧИК 55 
джут
36×30×55 см 
артикул 80037

СТОВПЧИК XL 
«ЗЕБРА» 
джут, сизаль 
36×30×67 см 
артикул 10137

СТОВПЧИК  
ДВОЯРУСНИЙ  
сизаль
36×30×55 см
артикул 77057

НАСТІННА 
ЗЕБРА 
джут, сизаль 
35×12×2 см 
артикул 10267

СТОВПЧИК 55 
ЗЕБРА
джут, сизаль 
36×30×55 см 
артикул 10037

СТОВПЧИК XL  
сизаль
36×30×67 см
артикул 77137

СТОВПЧИК 
ЛЮКС 
джут
36×30×55 см 
артикул 80047

КІГТЕТОЧКИ

ШАЛЕ 
джут, сизаль 
42×46×50 см 
артикул 10080

КОТЯЧИЙ 
БУДИНОК 
джут, сизаль 
51×35×50 см 
артикул 10081



М’ЯКІ МІСЦЯ
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КЕМПІНГ 
розмір, см ......... 30×30×35 
артикул ....................МС080

АРІЗОНА 
розмір, см  ........ 38×35×15
артикул ....................МС060

КЛЕОПАТРА 
розмір, см  ........ 30×40×25
артикул ................... МП010

ВАЛЕТТА
розмір, см ......... 60×50×20
беж ...........................МС015
сірий ........................МС011
рудий .......................МС013

розмір, см ......... 50×40×20
беж ...........................МС016
сірий ........................МС012
рудий .......................МС014

ЛІСАБОН 
розмір, см .... 60×50×20
світлий ...............МС031
темний ...............МС033
чорний ...............МС035

розмір, см ....50×40×20
світлий .............. МС032
темний .............. МС034
чорний .............. МС036
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АРІЗОНА 
розмір, см  ........ 38×35×15
артикул ....................МС060

МОНАКО 
розмір, см ......... 60×50×20
беж ...........................МС025
сірий ........................МС021
рудий .......................МС023

розмір, см ......... 50×40×20
беж ...........................МС026
сірий ........................МС022
рудий .......................МС024

ПЕКІН 
розмір, см ......... 40×45×15 
артикул ....................МС050

ШАНХАЙ 
розмір, см ......... 35×35×25 
артикул ....................МС040

ШАТО
розмір, см ......... 50×40×20  
блу ............................МС092 
бордо .......................МС091

ПЕРЕНОСКА  
ДЛЯ ТВАРИН
замш/постіль 
розмір, см ......... 37×17×25 
артикул ....................ПП310

плащівка/хутро  
розмір, см ......... 37×17×25 
артикул ....................ПП320

ТРІО-РІО 
розмір, см ......... 35×35×30 
артикул ....................МС070
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КОРМА  
ДЛЯ ПТАХІВ

«Optima» — це:
• повноцінне меню для щоденного годування  

вашого улюбленця;
• збалансований корм з вітамінами  

та мінералами;
• багатокомпонентний раціон, що забезпечує 

наявність необхідних макро та мікроелементів;
• спеціальна упаковка, що захищає корм 

від вологи, ультрафіолетових променів, 
проникнення шкідників;

• любов і турбота про птахів.

12 шт./лот.

ПІСОК OPTIMA  
ДЛЯ ПТАХІВ 
картон 
1000 г, артикул Pdp1

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ КАНАРОК ЙОД  
картон  
500 г, артикул kank

КОРМ OPTIMA   
ДЛЯ СЕРЕДНІХ ПАПУГ  
500 г, артикул sp

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ СЕРЕДНІХ ПАПУГ 
картон  
500 г, артикул spk

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ ХВИЛЯСТИХ ПАПУГ  
картон  
500 г, артикул vpk

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ ХВИЛЯСТИХ ПАПУГ  
500 г, артикул vp

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ ХВИ ЛЯСТИХ ПАПУГ 
ЙОД 
500 г, артикул vpy

КОРМ OPTIMA ДЛЯ ХВИ-
ЛЯСТИХ ПАПУГ ЙОД  
картон  
500 г, артикул upky

КОРМ SUPER OPTIMA  
ОВОЧЕВЕ МЕНЮ  
картон  
500 г, артикул ovmk

КОРМ SUPER OPTIMA  
СТИМУЛІН ЙОД  
500 г, артикул stim

КОРМ SUPER OPTIMA  
ФРУКТОВЕ МЕНЮ ЕКЗОТІК,  
картон  
500 г, артикул fmk



«Super Optima» — це:
• унікальний вітамінізований комплекс з нату-

ральних фруктів, горіхів, зерна та овочів;
• високоякісні зернові складові та інші добірні 

компоненти;
• природні інгредієнти, що перешкоджають 

виникненню захворювань щитовидної залози, 
порушенню обміну речовин;

• здоровий і життєрадісний улуюбленець — 
щастя та радість у вашій оселі

КОРМА  
ДЛЯ ГРИЗУНІВ

12 шт./лот.

ПІСОК OPTIMA  
ДЛЯ ШИНШИЛ 
картон 
1000 г, артикул Pdsh1

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ ДРІБНИХ ГРИЗУНІВ  
500 г, артикул арт. mg

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ ДРІБНИХ ГРИЗУНІВ  
картон 
500 г, артикул mgk

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ КРОЛІВ 
картон 
500 г, артикул krk

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ МОРСЬКИХ СВИНОК  
500 г, артикул ms

КОРМ OPTIMA  
ДЛЯ МОРСЬКИХ СВИНОК  
картон 
500 г, артикул msk

КОРМ SUPER OPTIMA БАЛАНС  
ДЛЯ ГРИЗУНІВ  
500 г, артикул bal

КОРМ SUPER OPTIMA БАЛАНС  
ДЛЯ ГРИЗУНІВ  
картон 
500 г, артикул bdg500
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ТОВ «Торгівельно-виробнича компанiя «Лайф-Груп» 

Україна, 61080, Харкiв, пр-т Гагаріна, 201 

тел.: +38 (057) 721 15 81 

 +38 067 573 22 29

 +38 067 653 63 29

 +38 067 570 33 36

director@life-group.com.ua 

www.life-group.com.ua

ТОВ «Торгівельно-виробнича компанiя «Лайф-Груп» 

Україна, 61080, м. Харків, проспект Гагаріна, 201 

тел.: (057) 341 73 77; 341 73 75; 341 42 62 

 067 574 01 08

director@life-group.com.ua 

www.life-group.com.ua


