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CAFORTAN® 

 
Cafortan zawiera tak ważne dla dobrego, zdrowego rozwoju psa witaminy, 
minerały, mikrolementy oraz aminokwasy, które  naturalnie w tej postaci 
wystepują tylko w wyszukanych drożdżach, peptonach, roślinach oraz 
hemoglobinie. 
Cafortan - to cała szeroka skala substancji, odpowiednio dobranych pod 
kątem fizjologi psa pozytywnie wpływających na jego zdrowie oraz 
witalność od wieku szczenięcego aż do okresu późnej starości. Naturalne, 
wyważone proporcje występujących substancji pozwalają nie tylko na 
pełne ich działanie, ale również potęgują wzajemnie ich skuteczność. 
Cafortan został opracowany specjalnie dla wszystkich psów z myślą o 
codziennym dostarczaniu im niezbędnego dla życia i dobrej kondycji 

podłoża pokarmowego. W szczególności u młodych osobników jest udowodniony pozytywny wpływ na 
rozwój kości  oraz muskulatury. Noszące, jak również karmiące suki powinny regularnie otrzymywać 
Cafortan, aby zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na środki witalne. Cafortan jest praktycznie 
wolny od sodu (Na). Minimalna zawartość tłuszczu jest wyłącznie pochodzenia roślinnego np. lecytyny. 
Wapń (4,49%) oraz fosfor (2,20%) występują w stosunku 2:1, co jest dla psa domowego najbardziej 
korzystne,  bardzo łatwo przyswajalne oraz szczególnie dobrze resorbowane i wykorzystywane przez 
organizm psa. Cafortan jako dodatek do pokarmu może być dodawany do pokarmu psa w każdym 
wieku, jednak ze względu na wysoką zawartość witaminy D3 oraz mikroelementów, w racjach nie 
większych niż 20% dziennej porcji karmy .Psy chętnie oraz instynktownie spożywają Cafortan. W 
wypadku trochę ociągającej się ochoty spożycia Cafortanu wystarczy kilka tabletek Cafortanu rozrzucić 
na leżenie psa. Już wkrótce zostanie rozbudzony instynkt i pies będzie chętnie, z wielką ochotą 
oczekiwał swojej dziennej porcji Cafortanu. Działanie Cafortanu jest najkorzystniejsze przy 
systematycznym podawaniu go w 2 - 3 porcjach dziennie. 
  

SUPER - WITAL – UZUPELNIENIE – dodatkowo do dziennej porcji - na każde 100 g pokarmu 
podstawowego dodajemy 1 tabletkę Cafortanu (tabletkę   można rozpuścic w odrobinie letniej wody i 
zmieszać z pokarmem). 

 
Psy z podwyższonym zapotrzebowaniem, np. noszące czy karmiące suki, reproduktory, chore bądź 
wracające do zdrowia psy powinny otrzymywać dziennie podwójną ilość. Stare osobniki ze wzgledu na 
zakłócenia resorpcji powinny również otrzymywać podwójne ilości. 
Cafortanu nie można przedawkować, ponieważ większość witamin, jak również minerały lub 
mikroelementy nie mogą być gromadzone w organiźmie.  
Cafortanu nie można gotować oraz mieszać z jeszcze gorącymi potrawami, gdyż wiekszość 
biologicznych substancji zostanie uszkodzona!!! 
Optymalna porcja 3 tabletki na 5 kg wagi ciala w 2 - 3 racjach dziennie 
Cafortan jest preparatem uzupełniającym karmę podstawową dla wszystkich ras psów. 
 

 
 

 
 

 

 
 



Skład : drożdże, mikro i makroelementy, dodatki  roślinne, mleko/nabiał, hydrolizat białka, hemoglobina. 
Skład chemiczny : białko 40,0 %, tłuszcze 4,3 %, włókna 4,5 %, popiół 20,7 %, 
wapń 4,49 %,fosfór 2,2 %, kalium 2,0 %, magnez 1,0 % 
Dodatki na 1 kG : wit. A 200.000 IE, B1 200 mg, B2 200 mg, B6 100 mg, B12 1.000 µg, 
C1 1.000 mg, D3 10.000 IE, E / Alpha - tokoferolacetat 1.000 mg, K3 50 mg, 
biotyna 6000 µg, cholina 3000 mg, kwas foliowy 40 mg, inosit 50 mg, 
kwas nikotynowy 1,200 mg, calcium-D-pantothenat 500 mg, DL - Methioninum  6000 mg, kwas cytrynowy,  . 
Mikroelementy: kobalt 12 mg, żelazo 2.800 mg, jod 12 mg, miedź 75 mg,mangan 250 mg, molybden 1.0 
mg, selen 0,5 mg, cynk 300 mg 
 

 
 
Dawkowanie: systematycznie dziennie  
do 5 kG wagi ciała 3 tab,  
do 10 kG – 6 tab, do 20 kG  12 tab, do 30 kG 18.     
Szczeniaki otrzumują od momentu dokarmiania w zależności od wielkości rasy od 1 do 4 tabletek dziennie. 
Tabletki można rozpuścić w niewielkiej ilości letniej wody i dodać do braju. 
Szczeniaki od 12 tygodnia oraz młode osobniki powinny otrzymywać podwójną porcję porcji optymalnej tzn.  
2 x 3 tab. na 5 kg wagi ciała.  
Psy z chwilowo podwyższonym zapotrzebowaniem na biologicznie aktywne substancje np.osobniki chore lub 
w rekonwalescensji powinny również otrzymać podwójną dawkę. 
1 tabletka Cafortanu = 500 mg 
 
Wielkość opakowań: 
Cafortan     90g  (180 tabletek). 
Cafortan   300g  (600 tabletek). 
 
 

 
 
 
 

 



Fortan Fortain 
 
 
Fortain jest dodatkiem do pokarmu opartym prawie w całości na zwierzęcym białku. 
Zwierzęce białko jest bardzo istotnym elementem w pokarmie naszych mięsożernych 
pupili. Obecnie gotowe karmy są oparte w większości na bazie roślinnej. Fortain to 
dodatkowe źródło zaopatrujące organizm zwierzęcia w aminokwasy oraz azot, który 

jest niezbędny dla budowy skóry, włosós i pazurów. To czyste 
proteiny oraz bardzo ważne IV - wartościowe żelazo.  
Fortain odgrywa ważną rolę w budowie muskulatury, 
wzroście szczeniąt i młodych kociąt.  
Starszym osobnikom pomaga w walce z infekcjami oraz 
zaspokaja ich ciągłe zapotrzebowanie na białko 
zwierzęce spowodowane utratą azotu.     
Zwierzące białka są  niezbędnym składnikiem pokarmu 
zwierząt mięsożernych. Fortain jest zdobywany z 
hemoglobiny, która w bardzo umiarkowanym procesie 

suszenia zostaje sproszkowana. Tak zdobyty proszek zawiera prawie w całości bardzo 
wartościowe zwierzęce proteiny oraz IV-wartościowe żelazo. Jest bardzo dobrze 
przez psy i koty przyswajany i dlatego też w pełni wykorzystywany. Odgrywa ważną 
rolę w budowie tkanki mięśniowej oraz wspomaga prawidłowy wzrost młodych 
osobników. Jako pełnowartościowy składnik pokarmu dowodzi, że nie jest bez 
znaczenia w procesie wzmacniania organizmu. Jest idealny do podawania chorym, 
starszym osobnikom. Fortain ma również bardzo pozytywny wpływ na rozwój płodu 
oraz jego wzrost. Dorosłe psy czy też koty mają ciągłe zapotrzebowanie na białko, 
które jest pomocne, by pokrywać straty azotu.  
Zwierzęce proteiny pomagają starszym osobnikom w walce z infekcjami oraz innymi 
obciążeniami.  
Niedobory w pokarmie zwierzęcych białek prowadzi do szkód w futrze, które staje się 
matowe i przyjmuje "niezdrowy wygląd".  
Szczególnie ważne jest, by dopilnować, aby w czasie zmiany włosa, szczególnie u ras 
z włosem długim, nie zabrakło w pokarmie podwyższonej ilości zwierzęcych protein.  
Fortain zabezpiecza w pożywieniu tak zwany "carnivoren-faktor". 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Skład: proteiny 92% 

 



Dawkowanie:do  5 kg masy ciała 1/2 łyżeczki dziennie,  

                       do 10 kg masy ciała    1 łyżeczkę dziennie,  

                       do 20 kg masy ciała    2 łyżeczki dziennie,  

                       do 30 kg masy ciała    3 łyżeczki dziennie,  

                       ponad 30 kg masy ciała 4 łyżeczki dziennie.  

  

Jedna łyżeczka to 2,5 g Fortain. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fortan Cervico®®®®    
 

Biotyna kombinowana z witaminami B1, B12 oraz cynkiem 

dla wzmocnienia muskulatury oraz poprawienia obrazu sierści. 

 

Biotyna zapobiega egzemom, swędzeniu, regeneruje 
skórę, a poprzez to wpływa znacząco na wygląd włosa i 
pazurów oraz zdrowy  poprawny pigment. 
Biotyna odgrywa również znaczącą rolę  w przyswajaniu 
białek i przemianie węglowodanów. Organizm psa czy też 
kota nie jest  w stanie sam produkować biotyny i dlatego 
jest uzależniony od biotyny zawartej w pokarmie. Cervico 
zawiera również wszystkie witaniny z grupy B. Dodatkowo 

jest podwyższona ilość witaminy B1 oraz B12. To właśnie sprawia, iż zapewnione jest 
optymalne zapotrzebowanie skóry dla jej odnowy tzn. prawidłowego podziału i 
metabolizmu komórek skóry właściwej. Element śladowy jakim jest cynk występuje w 
licznych enzymach, które są nieodzowne w reakcjach przebiegających w procesie 
przemiany materi, szczególnie białek i węglowodanów. Prawidłowo przebiegający 
metabolzim w komórkach skóry jest podstawą dla ich prawidłowego funkcjonowania. 
Cervico zawiera proteiny zawarte w wartościowych drożdżach, zbudowane z tak 
ważnych aminokwasów jak: arginina, asparagina, kwas glutaminowy, glicyna, 
izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, felynoanalina, histydyna, treonina, tryptofan oraz 
walina. Ten wysoki poziom aminokwasów przyczynia się znacząco do maksymalnego 
wykorzystania białek roślinnych i zwierzęcych zawartych w pokarmie. Odporność 
immunologiczna, kondycja, przyrost masy mięśniowej są tego bezpośrednim 
następstwem. Uaktywnia się metabolizm skóry, a to ma bezpośredni wpływ na włos, 
pazury, jednym słowem sierść wygląda świeżo i ślniąco. Koniec z rzadką czy matową 
sierścią. 
 

Cervico jest idealnym suplementem witaminowo – mineralnym dla psa i kota 
dodawanym do codziennej racji żywnościowej. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skład: drożdże. 
Skład chemiczny: proteiny 46%, popiół 7,5%, tłuszcz 3,8%, 
błonnik 4,7% 
Dodatki na 1 kg: biotyna (witamina H) 200.000 µg, witamina B1 1.000 mg, witamina 
B12 5.000 µg, cynk 250 mg. 

 
Dawkowanie: do 5 kg masy ciała = ½  łyżeczki dziennie, 
do 10 kg masy ciała = 1 łyżeczki dziennie, do 20 kg masy ciała = 2 łyżeczki dziennie, 
do 30 kg masy ciała = 3 łyżeczki dziennie, ponad  30 kg masy ciała = 4   łyżeczki 
dziennie 
 

 
 
Wielkość opakowania: 300g, 900g. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORTAN
®
 SEEALGEN-SCHACHTELHALM-MISCHUNG 

Algi morskie & skrzyp polny – mieszanka 
 

Poprzez szerokie spektrum naturalnych składników zostaje wspierana genetycznie uwarunkowana pigmentacja 
sierści, oczu, nosa, łap. Algi morskie są znane z zdolności do magazynowania substancji odżywczych. Szeroko 

znane są również lecznicze właściwości alg morskich. Te wykorzystywane 
są nie tylko w medycynie, ale również w przemyśle kosmetycznym. Tutaj 
wykorzystywany jest nie tylko pozytywny wpływ alg na ogólną witalność, 
ale przede wszystkim coraz większe znaczenie nabierają lecznicze 
właściwości alg morskich w terapii chorób skóry. Algi absorbują minerały 
z wody morskiej, które tam bardzo licznie występują, a następnie 
gromadzą je w rozdrobnionej, lecz związanej formie. W ten sposób stają 
się prawdziwym skarbcem łatwo przyswajalnych minerałów. Te z kolei 
napędzają w organizmie metabolizm skóry, stymulują odnowę komórek i 
działają hamująco na stany zapalne. 
W algach występują również liczne witaminy, z których warto wymienić 
witaminę A, C, E Witaminy te należą do tak zwanych wyłapywaczy 
wolnych rodników. Wolne rodniki "rodzą się" podczas procesów 
metabolicznych w mitochondriach. Uszkadzają błony komórkowe, białko 
komórkowe oraz kod genetyczny. Przed tym działaniem chronią 
antyoksydanty, w tym witaminy A, C oraz E oraz niektóre biopierwiastki. 
Jednym z najsilniejszych antyoksydantów jest witamina E, zwana 

witaminą młodości i miłości. Witamina C zapobiega infekcjom bakteryjnym i wirusowym, obniża poziom 
cholesterolu, hamuje rozwój nowotworów. Witamina C odgrywa ważną rolę w zapobieganiu przemiany azotanów i 
azotynów w rakotwórcze nitrozoaminy. Kolejnym antyoksydantem jest witamina A. Zapobiega chorobom oczu, 
chroni skórę, zęby i dziąsła. Zwiększa odporność na infekcje. W walce o zdrowy organizm witaminy wspomagają 
mikroelementy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwa: selen i magnez. Ten pierwszy jest wielkim 
sprzymierzeńcem w walce z wolnymi rodnikami. Niedobór selenu może powodować niemoc płciową. Selen 
występujący w algach morskich wspomaga czynnie proces odtruwania komórek, a tym samym również całego 
organizmu, zwiększa odporność oraz wymiata wolne rodniki. Selen działa najlepiej z witaminą E. Znaczenie i 
nieodzowność jodu dla organizmu jest ogólnie znana. 
Naturalny skład mieszanki jest optymalnie dopasowany do potrzeb organizmu. Daje gwarancję, iż nie można 
mówić o niebezpieczeństwie przedawkowania któregokolwiek ze składników.  
Dlaczego mieszanka alg morskich oraz skrzypu polnego? Skrzyp uzupełnia intensywnie działanie alg morskich i 
poprzez swój naturalny zasób wapnia działa regulująco na podwyższony zasób fosforu występującego w algach. 
Skrzyp polny jest również bogaty w kwas krzemowy (6% do 8% z tego 
ca. 10% rozpuszczalne w wodzie) oraz sole potasu. Polecany jest również dla wzmocnienia tkanki łącznej, 
niezdrowego włosa oraz łamiących się pazurów. 
Fortan Seealgen – Schachtelhalm – Mischung (Fortan Algi morskie – Skrzyp polny - mieszanka) podajemy z 
dzienną porcją karmy podstawowej i stanowi idealny suplement witaminowo – mineralny dla psów i kotów 
wszystkich ras. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Skład: algi morskie, skrzyp. 

Skład chem.: proteiny 8,8 %, tłuszcze 1,8 %, włókna naturalne 10,5 %,  

popiół 23,0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawkowanie: po wymieszaniu w odrobinie zimnej wody dodać do pokarmu:  

do 5 kg masy ciała = 1/2 płaskiej łyżeczki dziennie, 

do 10 kg = 1 dziennie 

do 20 kg = 2 dziennie 

do 30 kg = 3 dziennie 

powyżej 30 kg = 4 dziennie 

Jedna łyżeczka stanowi około 1 g mieszanki 

Wielkość opakowania: 250g, 750g. 



 

 

 

 
Fortan Karotten 

Fortan marchew granulowana 
 
 

 
 
Fortan marchew granulowana to w 100 % naturalny 
produkt,uzyskany z wysuszonej i granulowanej marchwi o 
wyskiej zawartości karotenu. 1 kg marchwi granulowanej 
odpowiada 10 kg świeżej marchwi. W 100 g Fortan 
marchew granulowana zawarte jest 50 g karotenu.  
Marchew jest doskonałym źródłem witamin, elemetów 
śladowych oraz minerałów. 
  

Wysoki poziom karotenów zawarty w marchwi jest gwarantem dla witaminy A i to w 
formie gdzie nie trzeba się obawiać przedawkowania. Karoteny jako prowitamina A 
dają organizmowi zwierzęcia możliwość do produkcji witaminy A według chwilowego 
zapotrzebowania. Marchew zawiera również wiele witamin grupy B, z których np. 
witamina B12 (kobalamina) jest niezbędna do syntezy aminokwasów i białek szpiku 
kostnego oraz do tworzenia czerwonych i białych krwinek (obok kwasu foliowego).  
Marchew zawiera również sporą ilość makro - i - mikroelementów, najczęściej w 
postaci ich soli np.: magnez, żelazo, wapń, potas, fosfor, jod, mangan.  
Bogato występujące oleje eteryczne zapewniają pozytywny proces absorpcji 
wszelkich składników poprzez organizm psa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Skład: 100 % marchew. 
Dodatki: środek konserwujący wg. EU - Normy: 0,02% witamina C. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sposób podawania: do jednej filiżanki wody wsypać około jednej łyżki stołowej 
granulowanej marchwi, dodać jedną małą łyżeczkę Bio-Keimoel lub Keimoel - plus i 
pozostawić na około 10 min. Po tym czasie zmieszać z karmą podstawową. 
 
Jedna duża łyżka to około 20 g granulatu. 
 
 

Wielkość opakowania: 1200g, 2500g. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Fortan® Cervicorn 

 
 
 
 
 

Naturalny preparat stosowany w celu poprawy 
struktury kości oraz wzmocnienia całego 
szkieletu. Zawiera wysokowartościowy 
kolagen,uzyskiwany z poroża jelenia.  
Cervicorn jest uzyskiwany z substancji kostnej 
poroża jelenia. Cervicorn zawiera ca. 50% 
fosforanu wapniowego, 10% węglanu wapnia, 
25% żelatyny. Bogaty w szczególnie wartościowy 
kolagen substancji kostnej, który zawiera duże 
ilości glicyny (glikokolu).  
Glicyna, kwas α –aminooctowy jest najprostszym 
aminokwasem endogennym.Występuje 
szczególnie obficie w białkach tkanki łącznej.  
Glicyna jest jednym z wyjściowych związków do 
syntezy puryn. Z tego powodu odgrywa 

pośrednią rolę w powstawaniu nukleotydów i kwasów nukleinowych. Spełnia także 
rolę odtruwającą. Jej połączenia z niektórymi toksynami są usuwane z moczem.  
Kolagen wpływa wzmacniająco na muskulaturę i stawy. Cervicorn, poprzez  swoje, w 
małej części, ciężko przetrawialne elementy, poprawia perystaltykę jelit co jest 
pożądanym efektem, przy często zbyt delikatnym pokarmie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

Składniki: proteiny - 34,1%, popiół - 55,5%, tłuszcz - 2,5% 
 

 
 
 
Dawkowanie:  do 5 kg masy ciała = ½ łyżeczki dziennie, do 10 kg = 1,  
do 20 kg = 2, do 30 kg = 3, ponad 30 kg = 4. 
 

Przedawkowanie pozostaje bez konsekwencji.Ważne jest systematyczne 

podawnie wraz z pokarmem. 

 

Wielkość opakowania: 1500g 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Fortan® Bio-Keimöl 
Fortan® Bio-Olej z kiełków 
 
Koncentrat witaminowy zapewnia podwyższoną odporność 
immunologiczną. Fortan Bio-Keimöl (Olej z kiełków) zawiera 
wszystkie zawarte w oleju z kiełków niezbędne do życia 
substancje . Szczególnie bogaty w witaminę F, substancję 
współdziałające z witaminą E oraz witaminę A wpływa w 
zdecydowany  sposób na poprawę naturalnej odporności 
organizmu na wszelkiego rodzaju infekcje. Olej z kiełków 
wpływa znacząco na poprawę procesów przemiany materii. 
Dlatego też jest zalecany do podawania w czasie poszczenia lub 

przy wszelkiego rodzaju dietach. Karotenoidy, szczególnie β – karoten są ważnymi 
mikro odżywkami dla skóry oraz organizmu. Βetakaroten w procesie wielu reakcji 
przemiany materi zostaje użyty do produkcji witaminy A. Tutaj ujawnia się 
natychmiast jego pozytywne oddziaływanie na skórę, wzrok oraz cały organizm. 
Ważne jest również, że nie zachodzi obawa przedawkowania gdyż organizm 
wytwarza w tym procesie tylko tę ilość witaminy A, która jest mu niezbędna. 
Dzienne dawki oleju z kiełków wspomagają w naturalny sposób absorbcję oraz 
właściwe działanie rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A, D, i E. 
Podstawową bazą Fortanu Bio-Keimöl są olejeki z kiełków zawierające w 50 %  
nienasycone kwasy tłuszczowe (witamina F). Niedobór witaminy F powoduje między 
innymi choroby skóry np. łupież. 
Fortan Bio-Keimöl jest neutralny w smaku i może być mieszany z każdą karmą. 
Zmieszany z świeżym żółtkiem, odrobiną miodu może stać się przysmakiem. 
Systematycznie podawany w odpowiednich ilościach dostosowanych do wielkości psa 
poprawia obraz skóry a zatem i sierści oraz wpływa pozytywnie na zdrowie psa. 
Podawany wraz z Fortan Cervico, bogatym w biotynę, w czasie poszczenia lub diety 
np. mleko-miód diety działa szczególnie efektywnie. 
Cervico wraz z olejem z kiełków należy również stosować przy takich objawach jak 
sucha, łuszcząca się skóra, niezdrowo wyglądająca sierść (matowa, łamiący się włos) 
oraz swędzeniu skóry. Fortan Bio-Keimöl można również stosować zewnętrznie 
poprzez naprowadzanie na zmienione obszary skóry. Skóra staje się miękka, 
elastyczna i ustępuje swędzenie. 
Fortan Bio-Keimöl jest środkiem uzupełniającym karmę podstawową dla psów 
wszystkich ras. 

 
 
 
 
 



Skład: olej z zarodników kukurydzy, sezamu, pszenicy.  
Skład chemiczny: tłuszcze 100%  
Skłdniki dodatkowe na 1kg: witamina A 50.000 IE, Beta – karoten 500 mg,  
witamina E/ α-tokoferolacetat 2.000 mg.  
 
 

 
 

 

 

Dawkowanie:  do  5 kg masy ciała   ½ łyżeczki dziennie  
   do 10 kg masy ciała   1 łyżeczkę dziennie  
   do 20 kg masy ciała   2 łyżeczki dziennie  
   do 30 kg masy ciała   3 łyżeczki dziennie  
   powyżej 30 kg masy ciała           3 do 4 łyżeczek dziennie.  
Jedna łyżeczka Fortan Bio-Keimöl = 5,0 g preparatu. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



Fortan®®®® Keimöl plus 

Fortan Ole z kiełków plus 
 

Biologicznie aktywne substancje pochodzenia roślinnego były już 
zawsze chętnie używane jako składniki karm dla zwierząt. Tylko 
wiesiołek i mleko karmiącej matki np. zawierają szczególnie aktywne 
biologicznie nienasycone kwasy tłuszczowe a wszczególności kwas 
gamma-linolowy. Olej z kiełków plus zawiera wysokowartościowe 
tłuszcze pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. To właśnie 
sprawia , iż jest on bardzo ceniony nie tylko jako źródło witamin ale 
posiada również wysokie walory odżywcze. Znakomity wpływ tego 
preparatu można już po krótkim czasie zaobserwować na podstawie 

poprawy skóry, co odzwierciedla się w znakomitym stanie sierści. Fortan Olej z kiełków 
plus uzupełnia ewentualne niedobory kwasu gamma-linolowego poprzez zawartość tegoż 
w olejku wiesiołka. Olej z wątroby dorsza ,w 85% nienasycone kwasy tłuszczowe, 
naturalny zasób witamin A i D sprawdza się w połączeniu z olejkiem wiesiołka przy 
zwalczaniu alergi pokarmowych. Olej z kiełków pszenicy pokrywa zapotrzebowanie na 
witaminę E, jakie powstaje przy dodatkowym karmieniu olejami.  
Nienasycone kwasy tłuszczowe musimy naszym psom jak i kotom dostarczać z 
pokarmem. Nie są one dostępne na żadnej innej drodze. Właściwości nienasyconych 
kwasów tłuszczowych są zbliżone do właściwości witamin. Rosnące, ciężarne, karmiące 
lub też starzejące się osobniki wykazują zwiększone zapotrzebowanie na te tak ważne 
tłuszcze jak i również witaminy A, D oraz E. Kwas gamma- linolowy jest dla organizmu 
psa czy też kota ważny gdyż stanowi on surwiec, z którego ich organizmy są wstanie 
pozyskać równie ważny wysoce nienasycony kwas arachidynowy. Wysoko nienasycone 
kwasy tłuszczowe sprawiają, iż sierść tych zwierząt nabiera zdrowego wyglądu i 
aksamitnego połysku. Niedobór nienasyconych tłuszczy prowadzi do zmian w skórze, 
zaburzeniom normalnego wzrostu i daleko idącym zmianom w procesach metabolizmu.  
Witamina A jest odpowiedzialna między innymi za prawidłowy rozwój kośca, oraz 
prwidłowego funkcjonowania skóry właściwej. Witamina D reguluje metabolizm wapnia i 
fosforu.  
Witamina E wnosi ważną rolę w procesach przemiany materii z udziałem węglowodanów i 
kreatyny, a więc  w metablizmie tkanki mięśniowej.  
Równoczesne podawanie Cafortanu oraz Fortan KEIMOEL plus potęguje skuteczność 
działania nienasyconych kwasów tłuszczowych w organizmie zwierzęcym.  
Fortan KEIMOEL plus jest wysoce skutecznym preparatem uzupełniającym karmę 
podstawową dla wszystkich ras psów i kotów. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
Skład: oleje pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. 
Skład chemiczny: tłuszcze 100% 
Dodatki na100 ml.(wartości średnie) : witamina A 10.000 IE, wtamina D 1.000 
IE, witamina E 85 mg. 
 
 

 
 

Dawkowanie:  do 10 kg masy ciała 1 łyżeczkę dziennie 
                      do  20 kg masy ciała 2 łyżeczki dziennie 
                      do  30 kg masy ciała 3 łyżeczki dziennie 
                     powyżej 40 kg masy ciała 3 do 4 łyżeczek dziennie. 
    Jedna łyżeczka Fortan Keimöl plus = ca. 5,0 g 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

Fortan® Knobletten 

 

 

 

 

 

Rośliny stanowiły już zawsze prawdziwy, naturalny skarbiec, którym 
posługiwano się w celu pozyskiwania wysoce watościowych 
substancji dla wzbogacania pożwienia i nie tylko dla zwierząt. 
Dziko żyjący przodkowie naszego psa rozszarpując upolowaną zdobycz 
znajdowały w ich żołądkach wiele substancji pochodzenia roślinnego i 
w ten sposób uzupełniali zapotrzebowanie na określone składniki 
pokarmowe. 
Dzisiaj nie posiadają tych możliwości i dlatego w wielu wypadkach 

musimy o to zadbać sami podając im to poprzez serwowaną przez nas karmę. 
Od stuleci znane są zalety czosnku. Czosnek działa zabójczo na wszelkiego rodzaju 
zalążki, bakterie oraz wirusy. Udowodnione jest również jego negatywne 
odziaływanie na pasożyty i to nie tylko te żyjące w jelitach. Knobletten odstraszają z 
bardzo dobrym skutkiem również pchły i kleszcze. 
Systematyczne podawanie Fortan Knoblleten wzmacnia odporność zwierzęcia, 
pomaga mu utrzymać zdrowotną równowagę. Oleje eteryczne tego naturalnego 
produktu mają pozytywny wpływ na organizm, szczególnie u starszych osobników. 
Pełnowartościowe połączenie oleji etercznych z siarką oraz drożdżami oddziaływuje 
pozytywnie na skórę oraz sierść. 
Pożądany uboczny efekt – stwarzamy środowisko, w którym wiele pasożytów czuje 
się szczególnie niedobrze. 
 
Fortan Knoblleten są preparatem uzupełniającym dla psów wszystkich ras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skład: drożdże, minerały, dziki czosnek, produkty nabiałowe 

Skład chemiczny: białko 33,9%, tłuszcze 7,5%, włókna 4,8%, popiół 16,6%. 
 

 
 

Dawkowanie: do   5 kg masy ciała  2 tabletki dziennie  
   do 10 kg masy ciała 4 tabletki dziennie  
   do 20 kg masy ciała 8 tabletek dziennie  
   do 30 kg masy ciała 12 tabletek dziennie 
  
Jedna tabletka Fortanu Knoblleten = 500mg preparatu. 
 

 
 

Wielkość opakowania: 100g, 400g. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Fortan®®®® Rein-Casein 

Fortana®®®® Czysta Kazeina 
 

Najlepsze z krowiego mleka! Kazeina, sernik, białko 
należące do grupy fosfoproteidów. W mleku występuje 
w postaci rozpuszczalnego kazeinogenu, 
utrzymującego tłuszcze mleka w postaci 
zemulgowanej. Kazeina jest pełnowartościowym 
białkiem, które np. u człowieka pokrywa 
zapotrzebowanie białkowe u niemowląt. Koncentrat 
białka do ogólnego wzmocnienia organizmów psów i 
kotów – szczególnie podczas ciąży i karmienia.  
Kazeina – 3% w składzie - jest najważniejszym 
składnikiem mleka.W Fortanie Rein-Casein jest ten 
podstawowy składnik mleka w 100% zachowany. 

Dzięki temu kazeina zachowuje wszystkie swoje właściwożci i nie tylko, że posiada 
wysokie walory odżywcze i wzmacniające, to stabilizuje układ immunologiczny 
organizmu. Fortan Rein-Casein poleca się szczególnie dla ciężarnych zwierząt-
matek,w okresie karmienia, chorych psów i kotów, szczeniąt, psów pracująych, 
reproduktorów. Zalecany zarówno dla psów jak i kotów! 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
Skład:  proteiny 80,0 %.  
 

 
 
 
Zalecane dawkowanie: do 5 kg masy ciała = 1 płaska łyżeczka dziennie,  
do 10 kg masy ciała = 2 płaskie łyżeczki dziennie, do 20 kg masy ciała = 3 płaskie 
łyżeczki dziennie, do 30 kg  masy ciała= 4 płaskie łpłaskie łyżeczki dziennie, powyżej 
30 kg masy ciała = 5 płaskich łyżeczek dziennie. 
 
Jedna łyżeczka = 3,5g  

 

Wielkość opakowania: 100g, 300g  

 
 



 

Fortan® Lecith - Fortan® Lecytyna 
Fortan Lecith jest dodatkiem do karmy o bardzo złożonym jak 
również szeroko zakrojonym działaniu.Lecytyna jest złożoną mieszanką 
naturalnych składników występujących we wszystkich komórkach 
ludzkich, zwierzęcych oraz roślinnych. Fortan Lecith basuje na 
szczególnie wartościowej naturalnej lecytynie zawartej w soji.  
ROLA LECYTYNY W METABOLIZMIE - Lecytyna jest jednym z 
naturalnych składników bioaktywnych. Jako fosfolipid lecytyna pełni 
wielorakie funkcje w organizmie, co czyni ją jednym z najcenniejszych 
środków zarówno profilaktycznych jak i terapeutycznych.  

Naturalnym składnikiem lecytyny jest cholina i inozytol w ich optymalnie wchłanialnych 
formach. Cholina jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, błon komórkowych, 
oraz wątroby (jako składnik syntezowanych tam lipoprotein a także środek lipotropiczny, 
tzn. pomagający usuwać z niej tłuszcz. Inozytol jest składnikiem błon komórkowych, 
substancją lipotropiczną oraz wspomagajacą metabolizm tłuszczów. Około 50% lecytyny 
stanowią wielonienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT),głownie kwas linolowy.  
Kwas Linolowy nie może być syntetyzowany w organizmie, stąd jego regularne 
spożywanie jest niezbędne dla optymalnego funkcjonowania organizmu. Szczególnie ważną 
rolę odgrywa on jako prekursor tzw. prostaglandyn - hormono-podobnych substancji o 
właściwościach przeciw-zapalnych, przeciwskrzepowych, regulujących ciśnienie tętnicze krwi 
oraz jej gęstość.  

Zażywanie go jest wskazane w takich stanach chorobowych skóry jak egzema lub  
w schorzeniach zapalnych stawów (artretyzm, reumatyzm). Lecytyna jako składnik błon 
komórkowych, ma istotny wpływ na międzykomórkową wymianę witamin i minerałów w 
całym organiźmie. Lecytyna wpływa korzystnie nie tylko na funkcje trawienne wątroby 
(produkcja żółci), ale też na jej funkcje hormonalne i immunologiczne. Pomaga ona w 
hamowaniu niepożądanych procesów utleniania, przeciwdziała procesowi starzenia się, 
zapobiega marskości wątroby oraz jej stłuszczeniu. Pomaga ona też w redukcji uszkodzeń 
samej wątroby, jak też ogranicza powstawanie kamieni w woreczku żółciowym. Cholina z 
lecytyny niezbędna jest dla właściwego funkcjonowania wątroby głównie jako środek 
lipotropowy, tzn. umożliwiający transport tłuszczu w wątrobie i krwiobiegu. marskość 
wątroby.  
Lecytyna pomaga zemulgować cholesterol redukując w ten sposób tworzenie  
patologicznych złogów tłuszczowych w organizmie. Tam, gdzie taki proces był  
już zapoczątkowany, pomaga usuwać cholesterol oraz odgrywa rolę w utrzymaniu  
jego prawidłowego poziomu we krwi. Cholina - składnik lecytyny jest substratem do 
produkcji acetylocholiny, ważnego neuroprzekaźnika w centralnym i autonomicznym 
układzie nerwowym. Lecytyna reguluje również odporność komórkową. Jest to szczególnie 
istotne w stanach nadwrażliwości pokarmowych. Stąd lecytyna zalecana jest w stanach 
alergii pokarmowych. Szczególnie ważne dla psów jest działanie fosfolipidów na metabolizm 
skóry poprzez ich wiązanie w tłuszczu, na prawidłowe rośnięcie włosa oraz co jest 
niezmiernie ważne na rozwój tkanki tłuszczowej. Wszystko to wpływa na gładką, gęstą, 
mocną i błyszczącą się sierść. Lecytyna jest również nieodzowna w procesie przyswajania 
witamin. Bez lecytyny nie ma komórki, która zdolna jest przeżyć. Optymalne działanie 
Fortan Lecith osiągamy poprzez systematyczne dodawanie go do karmy podstawowej.  
 
 
 
 
 
 



Fortan Lecith jest srodkiem uzupełniającym dla psów wszystkich ras.  
 

Skład: drożdże, mleko i produkty nabiałowe, lecytyna. 
Skład chemiczny: proteiny 20%, tłuszcze 27,4%, popiół 10%, włókna 3%. 
Dodatki na 1 kg: naturalna lecytyna 300.000 mg. 
 

 
 
Dawkowanie: do  5 kg wagi ciała ½ łyżeczki dziennie,  
do 10 kg wagi ciała 1 łyżeczkę dziennie, do 20 kg wagi ciała 2 łyżeczki dziennie,  
do 30 kg wagi ciała 3 łyżeczki dziennie, przeszło 30 kg wagi ciała 4 łyżeczki dziennie. 
1 płaska łyżeczka to ca. 3 g . Fortan Lecith 
 

 

Wielkość opakowania: 250g. 

 
 
 



 

Fortan® OPHYLL 

  
Neutralizuje zapach gorącej fazy.  
Tak naturalny jak naturalny jest dla każdego zwierzęcia jego 
specyficzny zapach jest również Fortan OPHYLL.  
Fortan OPHYLL jest oparty na naturalnym pozbawionym miedzi 
chlorofilu. Tak ważne w przyrodzie dla utrzymania gatunku 
odnajdywanie się dwóch osobników tego samego gatunku i 
odmiennej płci oparte jest bardzo często na specyficznym 
zapachu.  

Czasami jednak bywa to jeśli chodzi o nasze pupile uciążliwe.  
Fortan OPHYLL podajemy zaraz na początku cieczki i następnie w czasie  trwania przez 
okres czterech tygodni. W ten sposób zneutralizowany zapach suki zapobiega co 
prawda nastawaniu samców ale nie zmienia gotowości do krycia u suki. Fortan 
OPHYLL neutralizuje również zapachy ciała, sierści czy też zapach wydobywający się 
wraz z oddechem psa.  
Zdobywany z świeżych, zielonych liści, rozpuszczalny w wodzie, aktywny chlorofil 
absorbuje i neutralizuje zapach ciała psa.  
Wszystkie inne naturalne funkcje organizmu pozostają jak najbardziej zachowane i 
odbywają się bez żadnych zmian dalej.  
Zapach ciała psa nie zostaje w żaden sposób sztucznie poprzez inny nienaturalny, 
sztuczny zapach zastąpiony.  
Fortan OPHYLL jest środkiem uzupełniającym dla psów wszystkich ras.  

 

 
 

 

 

 



 

 

Skład: drożdże, minerały, produkty roślinne (chlorofil 4%). 
Skład chemiczny: białka 38,4 %, tłuszcze 5,8%, włókna 5,1%, popiół 24,8%. 
 

 
 

Dawkowanie:  do 10 kg  3 x 1 tabletkę dziennie,  
   do 20 kg  3 x 2 tabletki dziennie,  
   do 30 kg  3 x 3 tabletki dziennie,  
   powyżej 30 kg 3 x 4 tabletki dziennie. 
 
Jedna tabletka Fortan OPHYLL = 500 mg produktu  
 
Wielkość opakowania: 100g, 400g. 
 

 
 



 

 

 
 

Fortan®®®® Plu- Fortan 

  
 
Nikt dzisiaj nie podważa już znaczenia magnezu dla 
żywych organizmów. Magnez odgrywa znaczącą rolę jako 
przekaźnik już na płaszczyźnie komórki. Jest nie tylko 
pomocny przy przekazywaniu bodźców z układu 
nerwowego do mięśni ale takż odgrywa znaczącą rolę w 
momencie aktywacji licznych enzymów, niezbędnych w 
przemianie tłuszczy, węglowodanów czy też białek.  
Sole magnezu są też odkładane w kościach co przyczynia 
się do ich stabilności.  
W ostatnich tygodniach ciąży , przedewszystkim jednak w 
czasie laktacji wzrasta zapotrzebowanie na magnez 

znacząco.  
Witamina E oraz kwas pantotenowy ( Bios III ) uzupełniają się wzajemnie i chronią 
organizm przed szkodliwymi substancjami, które mogą powstawać przy 
jednostronym, niezrównoważonym wyżywieniu. Kwas pantotenowy jest również 
bardzo ważnym czynnikiem ochrony skóry i włosów. Niedobór Bios III, który jest w 
wielu enzymatycznych reakcjach bardz czynny, może doprowadzić do zaburzeń w 
procesach przemiany materii.  
Systematyczne podawanie Plu–Fortanu jest wskazane przy karmieniu karmą gotową, 
przy szczególnym stresie lub wysiłku oraz osobnikom starszym.  
Plu–Fortan jest środkiem uzupełniającym dla psów wszystkich ras.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skład: drożdże, minerały. 
Skład chemiczny: białko 40%, tłuszcz 4,5%, włókna 7%, popiół 26%,  
magnez 12%. 
Składniki dodatkowe: witamina E / Alpha – tokoferolacetat 5.000mg,  
wapń – D – pantotenat 3.300mg. 
 

 
Dawkowanie: do  5 kg masy ciała  ¼ łyżeczki, do 10 kg masy ciała ½ łyżeczki,                    
do 20 kg masy ciała  2  łyżeczki, do 30 kg masy ciała  1 ½ łyżeczki,                     
ponad 30 kg masy ciała 2 łyżeczki.  

 
Jedna łyżeczka odpowiada ca.1,8 g Plu – Fortanu. 
Wielkość opakowania: 300g. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Fortan®  Equafortan 
 

Equafortan stymuluje budowę mięśni, mięśnia poprzecznie 
prążkowanego serca, naczyń krwionośnych, oraz nerwów przy 
udziale witaminy E.  
Witamina E jest niezbędna dla organizmu  
Witamina E jest niezbędna do sterowaniu wielu procesów, które są 
odpowiedzialne za prawidłową przemianę materii.  
Obecnie w większości przemysłowo produkowanych karm spotyka 
się witaminę E ale nie jako pełnowartościową witaminę lecz jako 

dodatek, który ma bardziej za zadanie chronić ninasycone tłuszcze przed oksydacją. 
W ten sposób chroni sie tłuscze a zarazem karmę przed jęłczeniem.  
To zastosowanie niszczy biologiczne znaczenie witaminy E dla organizmu.  
Pozostaje również problem z nieodpowiednio przygotowaną, źle przechowywaną 
karmą oraz czasami zbyt bogatymi w nienasycone tłuszcze dodatkami do karmy, 
które to doprowadzają nie tylko do niedoboru witaminy E ale również przyspieszają 
ten proces. Konsekwencją tego staje się podwyższone zapotrzebowanie na witaminę 
E.  
Niedobór witaminy E prowadzi do niepłodności, zaburzeń wzrostowycha w wypadku 
ciężarnych suk do osłabienia płodu.  
Zakłócenia w pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego, nieprawidłowości w pracy 
tkanki mięśniowej czy też układu nerwowego, rozwój chorób skórnych wszystko to 
może być konsekwencją niedoboru witaminy E.  
L-Kreatyna jest stymulatorem spalania tłuszczów i jest doskonałym ergogenikiem.  
Kreatyna jest niezbędna dla pracy mięśni i ich rozwoju. Podawanie kreatyny jest 
niezwykle ważne przy ubogim w mięso pokarmie, opartym na ubogich w kreatynę 
kukurydzy i soji.  
Przypominająca bardzo w działaniu witaminę kreatyna podnosi nie tylko kondycję, 
lecz wspomaga aktywnie wzrost tkanki mięśniowej.  
Tutaj też trzeba zaznaczyć, iż również tkanka mięnia poprzecznie prążkowanego, czyli 
serca, wiele zyskuje a przez to transport tlenu i produktów odżywczych dla całego 
organizmu jest optymalny.  
Udowodnione jest ,że podawanie kreatyny w czasie wzmożonego wysiłku prowadzi 
do lepszej gospodarki energetycznej tzn. lepszego spalania tłuszczów, pozostawia 
organizmowi również reserwy dla tworzenia nowej tkanki mięśniowej i poprawia tym 
samym ogólną kondycję organizmu.  
Equafortan jest dodatkiem uzupełniającym do podstawowej karmy dla psó wszystkich 
ras i jest podawany jako domieszka do karmy podstawowej.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Skład chemiczny: białko 49,4%, tłuszcz 4,6%, popiół 12,8%, włókna 6,2%  
Składniki dodatkowe na 1 kg: l- kreatyna 85.000 mg, witamina C 4.000 mg, witamina 
E/α-tokoferolacetat 6.000 mg 
 

 
 
Dawkowanie: do  5 kg wagi ciała – 1/2 łyżeczki dziennie  
      do 10 kg wagi ciała - 1   łyżeczkę dziennie  
      do 20 kg wagi ciała  - 2   łyżeczki dziennie  
      do 30 kg wagi ciała  - 3 łyżeczki dziennie  
      ponad 30 kg wagi ciała 4 łyżeczki dziennie 
  
1 łyżeczka Equafortan odpowiada ca.2.0 gpreparatu.  
 

Wielkość opakowania: 300g 
 
 

 
 
 
 
 



Fortan® Glykan 

Fortan®  Glikan 
 
Niezwykle ważną rolę u psa pełni tkanka łączna. Jest to 
największy, wiążący zespół psiego organizmu. Dobre 
funkcjonowanie biernego aparatu ruchowego oraz stawów 
psa dowolnej rasy i każdej wielkości zależy od ciągłej 
„dostawy” odpowiednich substancji odżywczych. Szczególnie 
zwiększone zapotrzebowanie na tego rodzaju substancje 
wykazują młode psy średnich i większych ras. Substancje te 
muszą być ciągle uzupełniane przez organizm. Podstawową 
substancją tkanki łącznej i chrząstki są glikosaminoglikany.  
One to nadają tkance elastyczność i są niezbędne do budowy 

ścięgien, więzadeł, chrząstki i płynu stawowego.  
Glikan zawiera glikozoaminę z nowozelandzkich małż hodowlanych (Perna Canaliculus) 
potrzebną do budowy różnych rodzajów tkanki łącznej. Małże te zawierają 
skoncentrowaną ilość glikanów i dlatego też są one doskonale przydatne w produkcji 
Fortan Glykanu. Obok małży, które stanowią 20% Fortan Glykanu, w jego skład 
wchodzą staranie dobrane zioła, żelatyna i makroelementy.  
Chociaż szczególnie wzmożone zapotrzebowanie na tego rodzaju substancje wykazują 
młode psy ras średnich oraz dużych, niemniej zaleca się podawanie Fortan Glykanu 
psom pracującym, a także starszym, które w procesie starzenia się niejednokrotnie 
miewają dotkliwe kłopoty z aparatem ruchowym.  
 

 
 

 



Skład: mięczaki i skorupiaki 20 %, drożdże, żelatyna, minerały, algi, dodatki 
roślinne, kwas cytrynowy. 

Skład chemiczny: proteiny 56,5 %, tłuszcze 2,7 %, błonnik 4,9 %, 

popiół 20,5 %. 

 

 

 

 

Zalecane dawkowanie:  

do 5 kg masy ciała = ½ łyżeczki dziennie, do 10 kg = 1, do 20 kg = 2, 
do 30 kg =3, powyżej 30 kg =4 
1 łyżeczka ca. 2.0 g. 

 

Wielkość opakowania: 300g, 1200g. 

 

 

 

 

 

 



Teebaumoel – Shampoo 
Szampon z olejkiem z drzewa herbacianego. Olejek z drzewa 
herbacianego jest znany i ceniony ze swoich właściwości 
pielęgnacyjnych. 
Olejek pozyskiwany z  australijskiego drzewa herbacianego 
(Melaleuca alternifolia) cechuje wiele pozytywnych właściwości 
pielęgnacyjnych. W chwili obecnej jest on jednym z podstawowych 
substancji naturalnych  służących do pielęgnacji i ochrony skóry. 
Olejek ten cechuje się między innymi właściwościami 

antyseptycznymi, zwalcza bakterie oraz  grzyby. Ma również właściwości 
uspokajające skórę np. po ukąszeniach owadów czy w przypadku świądu skóry. 
Wspomaga gojenie się ran, jak i hamuje stany zapalne. 
Jest bardzo dobrze przyswajalny przez skórę i wpływa korzystnie na cały system 
immunologiczny. Olejek z drzewa herbacianego dociera do głębokich partii skóry, 
gdzie stymuluje podział komórek, wzmacnia układ immunologiczny oraz poprawia 
krążenie krwi. W połączeniu z kombinacją łagodnych tensydów oraz alantoiną tworzy 
szampon o łagodnym charakterze, który jednak skutecznie czyści skórę i włos, 
uspokaja skórę i reguluje pracę gruczołów łojowych. Redukuje wydzielanie tłuszczu i 
hamuje tworzenie się łupieżu. Fortan Teebaumol-Shampoo nadaje sierści zdrowy 
połysk i utrzymuje skórę w zdrowiu i elastyczności. W czasie kąpieli uważać na uszy i 
oczy psa. Po kąpieli polecamy jednoczesne stosowanie FORTAN Ohrpflege do 
pielęgnacji uszu. 
Preparat ten polecamy również dla szczeniąt. 
Zastosowanie: niewielką ilość szamponu nanieść na dobrze namoczoną sierść, 
dobrze rozprowadzić i wmasować w skórę. Następnie dokładnie spłukać. W razie 
potrzeby mycie  powtórzyć. 
Składniki: tensydy, gliceryna, kwas cytrynowy, olejek z drzewa herbacianego, 
woda.  
 
Wielkość opakowania: 125 ml. 
 

 

 



 

Haarpflege dog 

 
Zewnętrzny wygląd psa jest odzwierciedleniem nie tylko jego stanu 
zdrowotnego, ale również odpowiedniej pielęgnacji. Zdrowy wygląd 
skóry i piękna, obfita, błyszcząca sierść są w pierwszej kolejności 
uwarunkowane zdrowym, pełnowartościowym wyżywieniem. W 
związku z tym regularne podawanie preparatu Cafortan ma również 
pozytywny wpływ na zewnętrzny wygląd zwierzęcia. 
Ponadto, pamiętajmy że nic nie zastąpi porządnej szczotki z 
naturalnego włosia i codziennego szczotkowania. Haarpflege dog 

może stanowić niezrównaną pomoc w codziennej pielęgnacji naszych zwierząt. 
FORTAN Haarpflege dog umożliwia prostą w zastosowaniu pielęgnację włosa i skóry, 
dzięki której otrzymujemy optycznie efektowny połysk sierści. Preparat ten jest 
neutralny w zapachu. Dostarcza on skórze ważnych substancji odżywczych, 
oczyszcza skórę i włos. Jest bardzo łatwy w użyciu, można go stosować między jedną 
a drugą kąpielą. 

 

 Zastosowanie: FORTAN Haarpflege 

dog w miarę regularnie nanieść na 

sierść psa np. poprzez spryskanie. 

Następnie opuszkami palców 

wmasować w skórę. Następnie 

wyszczotkować lub wyczesać sierść. 

Dla uzyskania szybkiego efektu 

błyszczącej sierści, należy nasączyć 

czystą szmatkę Haarpflege dog i 

przetrzeć sierść naszego pupila wzdłuż 

włosa. 

 

 

Składniki: alkohol, emulgatory, oleje 

roślinne, olejki eteryczne, isopropylpalmitat, isopropylmyristat, D-Panthenol, 

woda. 

 

Wielkość opakowania: 500ml. 

 

 
 

 
 



Spezial – Hundeschaumbad 
 

Specjalny szampon dla psów o długim i jedwabistym włosie. 
Zadaniem tego produktu jest utrzymanie długiego, jedwabistego 
włosa, w jak najlepszej kondycji. Specjalna formuła pozwala na 
łatwe rozczesywanie sfilcowanych fragmentów sierści oraz 
zapobieganie tworzeniu się kołtunów i filcu. Włos pozostaje zawsze, 
niezależnie od warunków jedwabisty i luźny. Spezial - 
Hundeschaumbad jest efektywnym środkiem pielęgnującym 
opartym na wysokowartościowych składnikach np. olejkach  

eterycznych. Skutecznie usuwa z powierzchni skóry i włosów kurz, brud, martwe 
fragmenty naskórka oraz talk. Spezial - Hundeschaumbad działa w bardzo 
zrównoważony, delikatny sposób, jednocześnie nie drażniąc skóry. Produkt nasz jest 
pozbawiony sztucznych barwników oraz konserwantów. Nie zawiera również żadnych 
środków zapachowych.  
 
 
 

Zastosowanie: przed kąpielą należy 
psa gruntownie wyszczotkować. 
W zależności od wielkości psa i kondycji 
włosa należy rozcieńczyć od 1  do 3 
łyżek stołowych koncentratu w 
niewielkiej ilości letniej wody (2/3 
szklanki). Dobrze namoczyć sierść psa, 
następnie połową przygotowanego 
preparatu pierwszy raz umyć zwierzę. 
Dobrze wypłukać i powtórzyć mycie 
pozostałą częścią preparatu, 
jednocześnie rozczesać sierść przy użyciu 
grubego grzebienia. Dokładnie wypłukać, 
wytrzeć i czesząc wysuszyć suszarką 
sierść. W czasie kąpieli uważać na uszy i 
oczy psa.  

Po kąpieli zalecamy użycie FORTAN Ohrpflege do pielęgnacji uszu. 
 
Preparat ten polecamy również dla szczeniąt. 

Składniki: tensydy, gliceryna, kwas cytrynowy, olejki eteryczne, woda. 

 

Wielkość opakowania: 500 ml. 

 

 

 

 
 



 

FORTAN® Ohrpflege 

FORTAN
®

 Ohrpflege jest prostym i skutecznym środkiem do 

pielęgnacji uszu psa. 

FORTAN
®

 Ohrpflege jest bardzo łagodnym preparatem do 

pielęgnacji uszu. Preparat ten doskonale czyści uszy, dezodoruje i 
chroni przed zewnętrznymi wpływami. 
Przy pomocy tego preparatu nie jest problemem wyczyszczenie tak 

czułego organu jak ucho środkowe. Czyszczenie kanału słuchowego i ucha 
zewnętrznego nie powoduje również większego problemu. Psy cieszą się od 
urodzenia znakomitym słuchem. Potrafią dosłyszeć najcichsze nawet szelesty na 
długo przed tym, zanim ludzie usłyszą cokolwiek. Psy słyszą również bardzo wysokie 
tony, których my nie potrafimy przy pomocy naszego narządu słuchu usłyszeć w 
ogóle. Narząd słuchu jest dla psa niezwykle ważny i dlatego wymaga szczególnej 
pielęgnacji.Pozwalo to utrzymać ucho psa w dobrej formie i uniknąć wielu chorób. 
Zanieczyszczenia i nadmiar woskowiny mogą  prowadzić do stanów zapalnych uszu 
u psów, a w szczególności u psów z wiszącymi uszami.  Regularna pielęgnacja i 
czyszczenie uszu zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami i ich następstwami np. 
swędzeniu ucha. Szczególnie należy zwrócić tutaj uwagę na wewnętrzną stronę 
małżowiny usznej. Przy pomocy FORTAN Ohrpflege pielęgnacja uszu staje się prostą 
i nie wymagającą większego wysiłku czynnością chroniącą uszy psa. 
 

Zastosowanie: raz w tygodniu należy 

od 1 do 3 pipet lekko podgrzanego 

preparatu ( np. poprzez 

krótkie zanurzenie butelki preparatu w 

gorącej wodzie) nanieść na 

wewnętrzną stronę muszli ucha i lekko 

masując równomiernie rozprowadzić. 

Następnie watą czyścimy dokładnie 

wewnętrzną część ucha starając się nie 

pominąć żadnego zakamarka. U psów, 

które mają dużo włosów u wylotu 

kanału słuchowego można te ostrożnie 

i delikatnie wyskubać. Jeśli preparat 

dostanie się do wnętrza kanału 

słuchowego nie stanowi to żadnego problemu, w przeciwieństwie do wody. 

Dlatego polecamy stosowanie preparatu również po kąpieli. 

Składniki: alkohol, propandiol, olejki eteryczne, cetylalkohol, alantoin, 

gliceryna, woda. 

Wielkość opakowania: 250 ml. 

 

 



 

FORTAN® Zahnpflege 

 
FORTAN Zahnpflege jest wypróbowanym i sprawdzonym 
preparatem służacym utrzymaniu higieny dziąseł i zębów. Preparat 
ten nie tylko usuwa nalot z baktrii na zębach ale również z trudno 
dostępnych powierzchni między zębami. Zapobiega również 
tworzeniu się kamienia nazębnego. Regularna pielęgnacja zębów u 
psa jest równie niezbędna jak pielęgnacja uszu czy skóry. 
Liczne bakterie występujące na powierzchni zębów tworzą osad, 
który w połączeniu z minerałami prowadzi do tworzenia się i 

osadzania kamienia nazębnego. Nie jest to wbrew pozorom martwy osad, lecz 
tętniący życiem mikrokosmos. W czasie  przemiany materii żyjących tam 
mikroorganizmów produkowane są i wydzielane substancje, które niszczą zarówno 
powierzchnię zębów jak i dziąseł. Szybko dochodzi do stanów zapalnych. Szczególnie 
zagrożone są tutaj problematyczne miejsca między zębami oraz na granicy ząb - 
dziąsło. Z czasem prowadzi to do próchnicy oraz cofania się dziąseł. Smutną 
konsekwecją jest utrata zębów.   
FORTAN Zahnpflege to wypróbowany, wygodny w użyciu aktywny preparat, przy 
pomocy którego nie tylko skutecznie usuniemy występujący już kamień, ale 
zapobiegniemy tworzeniu się nowego. 
Jest to też przejaw troski o ogólny stan zdrowia psa, gdyż zapobiegamy rozszerzaniu 
się toksyn i bakterii na cały organizm naszego psa.  
 
 

Zastosowanie: kilkoma kroplami 
preparatu nasączamy kawałek gazy bądź 
lnianej husteczki , a następnie 
wmasujemy preparat psu w kierunku od 
dziąseł do zębów. 
Czynność tę przeprowadzamy raz na 
tydzień. 
W początkowej fazie, przy sporej ilości 
kamienia należy preparat rozprowadzać 
dziennie przez okres 3 do 5 dni. 
Preparat jest całkowicie bezpieczny i 
nawet połknięty przez zwierzę nie 
zagraża w żaden sposób jego zdrowiu. 
 
 
 

Składniki: tensydy, sorbit, wyciągi roślinne, sole mineralne, woda. 
Wielkość opakowania: 50 ml. 
 

 



Odorlytic®®®® 
 
Odorlytic spray posiada bardzo przyjemny zapach. 
Zapach ten umiejscowić można w kierunku pomarańcza 
- cynamon. Spray ten neutralizuje mocne, nieprzyjemne, 
przykre, ostre zapachy pochodzenia biologicznego 
specjalnie dobrze. Zapach wymiotów, moczu, kału, potu, 
gruczołów analnych zwierząt w powietrzu oraz 
bezpośrednio w sierści można doskonale neutralizować 
przy pomocy Odorlytica.  
Odorlytic można stosować bezpośrednio na sierść 
psa czy kota. Odorlytic neutralizuje również 
zapachy markujące rewier. Daje jednak sobie 
również dobrze radę z neutralizacją za pachów innego 
pochodzenia. Z tym wiąże się też różnorodna możliwość 
zastosowania. Spray ten można stosować przy 

pielęgnacji osób starszych, w gastronomii i wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z 
mocnymi zapachami, które są raczej niepożądane. 
   
Ten spray z pompką jest przeznaczony do neutralizowania nieprzyjemnych zapachów 
pochodzenia biologicznego we wszystystkich pomieszczeniach mieszkalnych (można 
również używać w samochodzie). 
Wielkość opakowania: 250ml. 
 

 
 

 
Odorlytic Hauttonikum - 250ml produkt służący 
pięlegnacji w wyjątkowo trundnych przypadkach.Bardzo 
skuteczny  przy pielęgnacji sierści, suche i mokrej 
ekzemie,ekzemie uszu i w innych wyjątkowych 
sytuacjach.  
Odorlytic tonik do skóry jest produktem przeznaczonym 
do regularnej pielęgnacji skóry i sierści u psa i kota, jak 
również innych zwierząt. 
Jest niezawodny przy problemach ze skórą tłustą, 
łuszczącą się oraz do usuwania krust. 
Znajduje zastosownie do czyszczenia uszy przy ekzemie 
uszu.Odorlytic oddziaływuje również pozytywnie 

redukując po części nieprzyjemne zapachy.Odorlytic tonik do skóry znajduje 
zastosowanie przy skórze tłustej, łuszczącej się, nieprzyjemnie pachnącej z 
powodu zmian chorobowych lub też innych powodów, do pielęgnacji odleżyn na 
łokciach, do usuwania wszelkiego rodzaju krust. 
Wielkość opakowania: 500 ml.  

.  

 



Fortanformal® 

 
Uniwersalny koncentrat do mycia i dezynfekcji. Fortanformal 
jest uniwersalnym środkiem do mycia powierzchni zmywalnych, 
który w jednym procesie roboczym równocześnie myje i 
dezynfekuje. Jest wysoko skoncentrowanym środkiem o bardzo 
szerokim zakresie działania. Fortanformal jest wysoko 

skoncentrowanym, uniwersalnym środkiem czyszcząco-
dezinfekującym dla zmywalnych powierzchni o bardzo szerokim 
spektrum działania. 
Najmniejsze rysy, fugi nie stanowią dla niego problemu. 

Dostaje się dzięki swym właściwościom w niezauwżalne gołym okiem rysy, 
najmniejsze otwory lub też kąty. 
Oleje eteryczne potęgują jego działanie a aktywne tensydy wzmacniają efekt 
czyszczenia. 
Fortanformal działa nie tylko dezynfekująco lecz równocześnie desodorująco. 
Przyjemny zapach zastępuje wiele innych różnych zapachów. 
Fortaformal można tylko stosować w formie rozcieńczonej z wodą. Ciepła woda 
(około 40 stopni Celcjusza) podwyższa skuteczność działania Fortaformalu. 
W podanych stężeniach Fortaformalu i przy zastosowaniu, dla którego Fortanformal 
jest przeznaczony, jest Fortanformal absolutnie bezpieczny dla ludzi i zwierząt. 

 
Zastosowanie: rozcieńczonym 

Fortanformalem przemyć, spryskać 

powierzchnię lub przedmiot. Mniejsze 

przedmioty można zanurzyćna na 

około 10 min.  

 
Stężenia roztworów: dla czyszczenia 

przedmiotów - roztwór 2% tzn. 20 

ml. Fortaformalu  na 1 litr wody. Dla 

mycia podłóg, ścian i innych gładkich 

powierzchni roztwór 1% tzn. 10 ml. 

Fortanformalu na 1 litr wody. 

 

 
Fortanformal jest skutecznym środkiem czyszcząco-dezynfekującym. 
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