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ARAŞTIRMAYA DAYALI,
BİLİMSEL DESTEKLİ,
KANITLANMIŞ
SONUÇLAR.

VetriScience® Laboratuarları olarak misyonumuz; veteriner besin takviyesi alanındaki yarım asırlık 
tecrübemizle, evcil hayvanlarda yaygın olarak karşılaşılan hayvan sağlığı problemlerine çözüm sağlamaktır.

Bilimsel araştırmalarla etkileri ispatlanmış ve geleneksel tedavileri tamamlayıcı nitelikteki besin 
takviyelerimiz, veteriner hekimler tarafından geliştirilmiştir ve en yüksek saflıktaki ham maddeler kullanılarak, 

en üst düzey imalat kalitesi sertifikalarına sahip tesislerimizde üretilmektedir.

VetriScience® Laboratuarları, Food- Science® Corporation'ın 
bir bölümüdür. Kurulduğundan bu yana, hayvan sağlığı 
endüstrisinde, evcil hayvanlar için besin takviyelerinin 
formüle edilmesine öncülük etmiştir. 45 yılı aşkın bir süredir 
VetriScience®, evcil hayvanlar için yeni kalite güvence 
standartları oluşturmaktadır.

Food-Science® 1972 yılında Vermont, ABD'de 
kurulmuştur. İnsan ve evcil hayvan sağlığı ve refahının 
sağlanması için istisnai ve yenilikçi besin takviyeleri 
sağlamak, kurulduğu günden beri VetriScience® ve 
Food-Science'ın değişmez misyonu olmuştur. 
VetriScience® Laboratuarları olarak görevimiz, 
veteriner hekimlere bilim destekli güçlü ürünler 
sunmaktır.

VetriScience®, dünya çapında veteriner pratiğine 
tamamlayıcı tedavi seçeneklerini ilk olarak sunan 
firmalardan olmanın yanı sıra, glukozamin ve yeşil-dudaklı 
mideyi hayvanların kalça ve eklem sağlığında ilk kez kullanan 
markaya sahip olmanın gururunu yaşamaktadır.

VetriScience® ve Food-Science®  Corporation olarak 
araştırma ve geliştirmeye olan bağlılığımız, en fazla sayıda 
orijinal ve patentli formülasyona sahip olmayı da 
beraberinde getirmiştir.

KALİTE STANDARDI VİZYON VE MİSYONUMUZ

Ürünlerimizde kullandığımız ham madde, en üst 
düzey kalite ve saflıktadır. Ürünlerimizde kullanılan 
tüm ham maddeler içeriğe dahil edilmeden önce en 
yüksek kalitede ve etkinlikte olup olmadığı açısından 
değerlendirilir. Ambalajımız üzerindeki NASC Kalite 
Mühürü, bu organizasyonun kalite kontrol ve 
etiketleme için katı standartlarına uygun olduğumuzu 
göstermektedir.
NASC* : Ulusal Veteriner Besin Takviyesi Kurulu
* : FoodScience® NASC'nin kurucularındandır.

ÜSTÜN KALİTELİ HAM MADDE

VetriScience® Laboratuvarları, ürün yelpazesini 
geliştirmek ve genişletmek için daima veteriner 
hekimlerin geribildirimlerinden istifade etmiştir. 
Ürünlerimiz veteriner hekimlerinin her gün 
uygulamalarında gördükleri durum ve hastalıklardan 
ilham alınarak geliştirilmiştir.

VETERİNER HEKİM ONAYLI ÜRÜNLER

AR-GE
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ARAŞTIRMAYA DAYALI

Bu ve benzeri çalışmalar biz besin takviyesi üretmeye başladığımızdan beri veteriner
hekimlerin VetriScience® hakkındaki yorumlarını destekler niteliktedir.

"Kanıt hastada."

Randomize, çift kör ve çapraz olarak tasarlan-
mış bir köpek çalışmasında, Glyco-Flex’in kıkır-
dak yıkımını azaltıp azaltamayacağı ve eklem 
fonksiyonlarını normalleşmesine yardımcı olup 
olamayacağını belirlemek amacıyla diz 
osteoartrit (OA) modeli kullanılmıştır.

Köpekler rastgele tedavi köpekleri (Glyco-Flex 
Plus) ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba 
ayrılmış, arınma süresini takiben bu iki grup, 
tedavi ve kontrol grubu olarak çaprazlanmıştır. 
Her bir köpeğe “force-plate analiz” uygulan-
mıştır. Daha sonra diz eklemlerinden toplanan 
sinovial sıvı örneklerinde, eklem yangı ve yıkım 
belirteçleri analizleri gerçekleştirilmiştir.

Tedavi grubunda, tedaviden sonra topallıkta 
önemli derecede düzelme gözlenmiş, tedavi 
öncesi değerlere oranla maksimum vertikal 
kuvvette (PVF) % 41 ve vertikal impulsda da (VI) 
%44 artış belirlenmiştir. Kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında tedavi grubunda ortalama 
sinovial PGE₂ (Prostaglandin E₂) ve çözünebilir 
kollajen (SC) düzeylerinde önemli derecede 
azalma vardır. 

GLYCOFLEX®

30 dakika içerisinde etki gösterdiği klinik olarak ispatlanmıştır.
4 saate kadar etkili olduğu klinik olarak ispatlanmıştır.

GLYCOFLEX®'İN DİZ EKLEMİNDE STABİL OSTEOARTRİT OLAN
KÖPEKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Arka bacak gücünü 4 haftada %41'e kadar artırdığı klinik olarak ispatlanmıştır.

Bu çalışma Composure™'un tek bir 
dozunun, anksiyolitik özelliklerinin 
başlangıcını ve etki süresini belirleme gibi 
spesifik amaçlarının yanı sıra, köpeklerde 
anksiyete azaltıcı özelliklere sahip 
olduğunun gösterilmesi amacıyla 
yapılmıştır.

CanCog Technologies tarafından yürütülen 
çalışmada iki tedavi grubu ile kör, 
tekrarlayan ölçümler gerçekleştirilmiştir.

Composure™ uygulanan grup, başlangıç 
evresinde, uygulamadan 30 dakika veya 4 
saat sonrasına kıyasla daha fazla gök 
gürültüsü-fobik aktivite göstermiştir. 
Plasebo grubunda 30 dakika veya 4 saatte 
aktivite farklılığı gözlenmemiştir. Bu 
bulgular plasebo grubunda görülmeyen 
sakinleştirici etkinin Composure™ 
grubunda şekillendiğini desteklemektedir.

COMPOSURE™

GÜRÜLTÜ KAYNAKLI KORKU VE ANKSİYETE SAHİBİ
BEAGLE KÖPEKLERDE YENİ BİR BİLEŞİĞİN

ANKSİYOLİTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VERTICAL KUVVET SİNOVİAL PGE2 YOĞUNLUĞU

LOKOMOTOR AKTİVİTE SEVİYESİ
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Tedavi

4 haftalık GlycoFlex® Plus kullanımı sonrası vertical kuvvette
%41, vertical impulsda ise %44 artış sağlandığı saptanmıştır.

Tedavi ve kontrol grubundaki köpeklerdeki Prostaglandin E₂
(PGE₂) konsantrasyonun zaman içindeki karşılaştırması
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Kaynak: Washington State University Çalışması: “The effcts of GlycoFlex® Plus on stable stifle osteoarthritis model in dogs”

Kaynak: CanCog Technologies Study “Assessment of Anxiolytic
Properties of a Novel Compound in Beagle Dogs with a Noise-Induced
Model of Fear and Anxiety”
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Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tedavi grubunda ortalama sinovial PGE₂ 
(Prostaglandin E₂) ve çözünebilir kollajen (SC) düzeylerinde önemli derecede azalma 
vardır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tedavi grubunda diğer sinovial belirteçler de 
daha düşük seviyelerde olma eğilimindeydi.

Bu çalışmanın sonuçları, diz eklemlerinde OA olan köpeklerde Glyco-Flex Plus’ın 
kıkırdak yıkımı ve sinovitisin şiddetini azaltabileceğini ve eklem fonksiyonlarının 
normalleştirilmesine yardımcı olabileceğini desteklemektedir. 



Klinik&Tıraş Ziyaretleri
Sıkıntı veya ayrı kalma anksiyetesi
Hospitalizasyon
Yolculuk&Taşınma
Bireysel fobiler
Evdeki diğer hayvanlarla çatışma

Tutarsız disiplin&Eğitim
Çevre değişiklikleri
Park gezileri
Misafirlik
Anormal idrar işaretlemesi
Kızgınlık

Kolostrum Sakinleştirici Komplex™ Biyopeptid Karışımı  11 mg

L-Theanine (Suntheanine® Brand)    10,5 mg

Tiyamin   67mg

0-10 kg:   1 adet/gün

Artan stres durumlarında doz 2-3 kat artırılabilir.

C3 (Kolostrum Sakinleştirici Kompleks) - Kolostrum 
proteinlerinden izole edilir. Stresin azaltılmasını 
destekler ve evcil hayvanların rahatlamasına yardımcı 
olur.

Suntheanine® L-Theanine - Sakinleşme, rahatlama, 
uyarılma derecesinin azaltılmasını sağlar; düşük 
duygudurum hallerini desteklemeye ve yıkıcı 
davranışları önlemeye yardımcı olur.

Tiyamin - Stres yönetimine yardımcı olur ve normal 
mizacın sürdürülmesini sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Aktif Bileşenler:

Kullanım Talimatı

KEDİ &  KÜÇÜK IRK KÖPEKLER

COMPOSURE™

DAVRANIŞ SAĞLIĞI

COMPOSURE™
Huysuzluk, hiperaktivite, anksiyete ve
çevreyle uyarılan strese bağlı davranışsal
bozukluklara yan etkisiz çözüm.

Kolostrum Sakinleştirici Komplex™ Biyopeptid Karışımı  22 mg

L-Theanine (Suntheanine® Brand)  21 mg

Tiyamin  134 mg

Composure™ L-triptofan, Kava kava, Valerian veya St. John's Wort gibi bitkisel bileşenler içermez.
Bileşenleri bağımlılığa, uyuşukluğa ya da motor becerilerin bozulmasına neden olmaz.

Suntheanine® L-Theanine is patented and licensed by Taiyo International, Inc.

22 kg'a kadar  1 adet/gün

22-45 kg  2 adet/gün

45 kg ve üzeri  3 adet/gün

Aktif Bileşenler:

Kullanım Talimatı

BÜYÜK IRK KÖPEKLER / 60 Adet Çiğneme Tableti

/ 60 Adet Çiğneme Tableti

COMPOSURE™
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YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER. KANITLANMIŞ SONUÇLAR.

GlycoFlex®, GlycOmega ™ markalı Perna canaliculus, glukozamin, MSM ve gelişmiş eklem desteği 
gerektiren köpekler için etkinliği ispatlanmış diğer aktif bileşenlerden oluşan benzersiz bir 
kombinasyon içerir. GlycoFlex®, Perna bazlı, etkinliği klinik olarak araştırılmış tek eklem destek 
ürünüdür.

Perna canaliculus (GlycOmega™ markalı yeşil dudaklı istiridye)

Tüm GlycoFlex® ürünlerimiz, Yeni Zelanda orijinli, yeşil dudaklı bir istiridye olan Perna canaliculus'u 
içerir. GlycOmega™ markası Perna, dondurularak kurutulmuştur, böylece sağlıklı bağ dokusunu 
korumak için gerekli birçok faktörü sağlayan tüm organizma içeriğe dahil edilmiştir. Amino asitler, 
polipeptidler, doğal şelatlanmış mineraller, yağ asitleri, glikozaminoglikanlar (GAG'lar), vitaminler, 
glikoproteinler, protein kompleksleri, polisakkaritler ve nükleik asitler (RNA ve DNA) bakımından 
zengindir.

Kalça ve eklem takviyelerinde 
glukozamini evcil hayvan sağlığı 
için kullanan marka oluşu ile 
GlycoFlex® veterinerlik sektörü için 
büyük fayda sağlamıştır.
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Perna canaliculus (GlycOmega™ markalı yeşil dudaklı istiridye)    600 mg

Glukozamin HCl (Karides ve Yengeç)    1000 mg

Metil Sülfonil Metan (MSM)    1000 mg

dl-alpha Tokoferol Asetat (Vitamin E)   50 IU

Askorbik Asit (Vitamin C)    24 mg

Manganez (Mn Proteinate)    10mg

Selenyum (Sodyum Selenit)   0,002mg

Başlangıç (İlk 4-6 Hafta)

13 kg'a kadar: 1 adet/gün

13-27 kg:  2 adet/gün

27-45 kg: 4 adet/gün

45 kg ve üzeri: 5 adet/gün

Devamı (Başlangıç periyodundan sonra)

13 kg'a kadar: 1 adet/2 gün

13-27 kg:  1 adet/gün

27-45 kg: 2 adet/gün

45 kg ve üzeri: 3 adet/gün

Aktif Bileşenler 

Kullanım Talimatı

BÜYÜK IRK KÖPEKLER

GLYCOFLEX® PLUS

GLYCOFLEX®

EKLEM SAĞLIĞI

/ 60 Çiğneme Tableti

/ 2 Çiğneme Tableti

Perna canaliculus (GlycOmega™ markalı yeşil dudaklı istiridye)    300 mg

Glukozamin HCl (Karides ve Yengeç)    250 mg

Metil Sülfonil Metan (MSM)    250 mg

dl-alpha Tokoferol Asetat (Vitamin E)   25 IU

Askorbik Asit (Vitamin C)    12 mg

Manganez (Mn Proteinate)    5 mg

Selenyum (Sodyum Selenit)   0,001mg

Başlangıç (İlk 4-6 hafta)
Her 5 kg vücut ağırlığı için günde 2 adet verilir.

Devamı (Başlangıç periyodundan sonra)
Her 5 kg vücut ağırlığı için günde 1 adet verilir.

Eğer günde 1 adetten fazla veriliyorsa, sabah ve akşam olarak verilir.

Aktif Bileşenler 

Kullanım Talimatı

KEDİ & KÜÇÜK IRK KÖPEKLER / 60 Çiğneme Tableti

/ 2 Çiğneme Tableti GLYCOFLEX®

Eğer günde 1 adetten fazla veriliyorsa, sabah ve akşam olarak verilir.

GlycOmega™ is a Trademark of Aroma New Zealand LTD.
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DERMA STRENGTH™

DERİ VE TÜY SAĞLIĞI

Aktif Bileşenler 

BÜYÜK & KÜÇÜK IRK KÖPEKLER

DERMA STRENGTH™

/ 60 Çiğneme Tableti

/ 2 Çiğneme Tableti

Ham protein  %24.43

Ham yağ  %14.94

Ham lif  %1.07

Nem  %7.03

Linoleik asit (Omega 6 yağ asiti)  65mg (%3.3)

Vitamin E  30 IU

Omega 3 yağ asitleri  12 mg 

Omega 9 yağ asitleri  10 mg

Her 11 kg vücut ağırlığı için:   1 adet/gün

Kullanım Talimatı

Derma Strength™ sağlıklı cilt ve tüy yapısını desteklemek için Omega 3, 6 ve 9 ile 
formüle edilmiştir. Derma Strength™ içerisinde bulunan somon yağı ve E vitamini 
köpeğinizin derisinin sağlıklı, parlak ve bütünlük içinde olmasına yardımcı olur.

Derma Strength™ Çiğneme Tabletleri
• Sağlıklı deri yapısının korunması
• Parlak ve canlı tüy yapısı
• Deride rahatlatıcı etki sağlanması
• Tüy dökülmesinin optimum seviyede gerçekleşmesi
için geliştirilmiştir.

Keten tohumu Cildin konforunu destekleyen bir omega-3 yağ asidi olan ALA (alfa 
linolenik asit) bakımından zengindir. Antioksidan özelliklere sahip lignanlarla birlikte 
B1, B2, C, E ve beta-karoten vitaminleri ve demir, çinko, potasyum, magnezyum, 
fosfor ve kalsiyum gibi mineralleri de içerir.

Aspir yağı Cilt tonunu ve elastikiyetini destekleyen mükemmel bir linolenik asit 
kaynağıdır (omega-6 yağ asidi). Linolenik Asit, cildin ihtiyaç duyduğu esansiyel bir 
yağ asididir ve deri dokusunu, parlaklığını destekler. Yağ asitlerinin hücre zarlarına 
dahil edilmesi, derinin ve kürkün yapısal bütünlüğünü destekler.

Somon yağı Omega 3 yağ asitleri sağlar - EPA ve DHA - Ayrıca köpeğinizin deri, tüy ve 
genel sağlığı için doğru omega-3 yağ asitleri barındırır.

E vitamini deri sağlığı için gereklidir. Deriye zarar verebilecek serbest radikalleri 
nötralize eden bir antioksidandır.
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DERMA HAIRBALL

DERİ VE TÜY SAĞLIĞI

Aktif Bileşenler 

KEDİ

DERMA HAIRBALL

/ 60 Çiğneme Tableti

Omega 6 Yağ Asitleri (Safran yağı, Ayçiçek lesitini) 180 mg

Psyllium (Plantago ovata) kabuk tozu 25 mg

Kızılcık (Vaccinium macrocarpon) meyve tozu 12.5 mg

Omega 3 Yağ Asitleri (Ayçiçek lesitini) 2 mg

Çinko (Zn Amino asit şelat) 0.4 mg

Biotin 0.026 mg

Genel deri ve tüy sağlığı için:  2 adet/gün

Tüy yumağı sorunu yaşayan kediler için:  8 adet/gün (2-4 gün süresince, günde 2 defa)

Kullanım Talimatı

Derma Hairball kedilerde içten dışa, 
optimal deri ve tüy sağlığını 
desteklemek için tasarlanmış ve 
geliştirilmiş bir formüldür. Aynı zamanda 
kıl yumağı oluşumunu engelleyerek 
gastrointestinal sistem sağlığının 
korunmasına yardımcı olur.

/ 2 Çiğneme Tableti
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VETRI LYSINE

BESLENME TAKVİYELERİ

Aktif Bileşenler 

KEDİ / 60 Çiğneme Tableti

Nem %5.98

L-Lisin 250 mg

Kalori miktarı:    6 kcal ME/adet ve 3787 kcal ME/kg

Yetişkin:                                                                                                           2-4 adet/gün

Yavru:  2 adet/gün

Kullanım Talimatı

VETRI LYSINE 

Çoğu zaman aynı alanda birden fazla kediye ev sahipliği yapıyoruz. 

Böyle bir ortamda, kediniz bedensel olarak bazı zorluklarla karşı karşıya olabilir.
Oysa ki L-Lysine Plus, kedinizin bağışıklık sistemini destekler. Bu sayede, onun günlük yaşamı süresince sağlığı için endişe 
etmenize gerek kalmaz.
 
L-lisin antikoru, hormon ve enzim üretimini destekleyen bir amino asittir. Aynı zamanda kolajen oluşumunu ve doku tamirini 
de destekler.
 
Bir diğer önemli fonksiyonu ise, kedilerdeki herpes virüsünün tekrarlamasını engellemeye yardımcı olan L-arginin amino asiti 
ile iş birliği içinde çalışmasıdır.
 
Kedinizin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için hayati önem taşıyan solunum ve göz sağlığının korunmasında da aktif rol alır.
 
 Vetri Lysine, genel olarak bağışıklık sistemini korur, kolajen oluşumunu ve doku onarımını geliştirir, antikor ve lenfosit 
üretimini artırır, antioksidan aktivitesini destekler.
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VETRI LIVER

Aktif Bileşenler 

KÖPEK / 30 Çiğneme Tableti

Betain 500 mg

Zerdeçal (Curcuma longa) kökü ekstraktı 100 mg

d-alfa tokoferol süksinat (Vitamin E) 30 IU

N-asetyl sistein 75 mg

Deve dikeni tohumu ekstraktı 50 mg

Enginar (Silybum marianum) yaprağı ekstraktı 50 mg

Çinko (Zn Amino asit şelat) 10 mg

Riboflavin (Vitamin B2) 1.5 mg

Retinil asetat (Vitamin A) 1000 IU

Tiamin (Vitamin B1) 0.5 mg

Piridoksin HCl( Vitamin B6) 0.4 mg

Folik asit 0.07 mg

Siyanokobalamin (Vitamin B12) 0.01 mg

Her 14 kg ağırlık için günde 1 adet.

Kullanım Talimatı

VETRI LIVER CANINE/ 1 Çiğneme Tableti

BESLENME TAKVİYELERİ

Karaciğerin birçok işlevi vardır, ancak en önemli özelliği vücuttaki arınmayı 
üstlenmiş olmasıdır. Dış kaynaklara bağlı olarak gelişen (ilaç kullanımı gibi) 
ve vücutta biriken toksinlerin arındırılmasından sorumludur. Köpeğinizin 
karaciğeri safra üreterek yağın sindirilmesini, serbest radikallere zarar 
veren dokunun nötralize edilmesi (yüksek reaktif oksijen molekülleri) ve 
hormonların düzenlenmesini sağlar.
Protein ve kan proteinleri karaciğerde üretilir ve saklanır. Bunlara ek olarak 
vitaminler ve glikojenin saklandığı yer de karaciğerdir.
 
Glutathione karaciğer sağlığı için en önemli antioksidan enzim olarak 
kabul edilir. Karaciğeri ve diğer hücreleri radikal hasarlardan korumaya 
yardımcı olur. Glutathione, amino asit sisteininden oluşur, glutamin ve 
glisin karaciğerde yüksek oranda bulunur. Bu enzim, dışarıdan alınan 
ilaçlar, çevresel etkenler kadar vücutta üretilen toksinlerin de hücrelere 
zarar vermesini engeller. Genel bağışıklık fonksiyonu, hücre yapısı ve hayati 
önem taşıyan karaciğer sağlığı için glutathione son derece önemlidir.
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