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Aromaterapii lze definovat jako řízené používání 
éterických olejů k udržování, podpoře a zlepšení 
fyzické i psychické pohody.

Využívá složky léčivých siličnatých rostlin, které na nás a zvířata 
působí nejen svou vůní, ale mají široké spektrum dalších účinků. 
Silice a další látky obsažené v rostlinách pomáhají při různých 
zdravotních potížích. Jejich účinky jsou známy již po tisíciletí. 
Rostliny svými produkty reagují na setkání s bakteriemi, viry, 
plísněmi či parazity ve svém prostředí, proto jejich komplexní 
složení nelze nahradit synteticky vyráběnými sloučeninami, 
jež mohou na organismus působit naopak negativně. 
Garantujeme použití éterických olejů pocházejících z rostlinných 
surovin, nepoužíváme syntetické oleje, které pro organismus 
nejsou vhodné. Éterické oleje jsou objektem výzkumu i díky 
tomu, že stoupá zájem o nesyntetické a ekologicky snadno 
odbouratelné přípravky.

Při vývoji nových receptur čerpáme z odborné a vědecké literatury, 
ale i ze zkušeností svých i našich zákazníků.

Co je to aromaterapie?
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Výhodou přípravků založených na éterických 
olejích a na rostlinných olejích a máslech je, 
že neobsahují cizorodé látky, které by organismus 
zatěžovaly. Po použití repelentních 
přípravků AROMAFAUNA není třeba 
zvíře následně izolovat, tyto oleje 
nepředstavují riziko ani pro děti. 
Zásadní je význam mycích olejů, 
které i při častém používání nepoškozují 
kůži ani srst. Neobsahují totiž tenzidy, 
jako tomu je u šamponů. Nedochází 
tedy ke smývání ochranného kožního 
filmu. Ani při náhodném pozření 
nepředstavují zdravotní nebezpečí.

Aromaterapeutickou kosmetiku najdete na trhu 
v České republice již od roku 1990 a je úspěšná 
při ošetřování atopického ekzému, lupů, citlivé 
pokožky a jiných kožních změn či při alergiích. 
Bohužel i naši mazlíčci trpí stále častěji 
podobnými „civilizačními“ neduhy. Při potížích 
tohoto charakteru (nejen) můžete i jim pomoci 
aromaterapeutickými přípravky, o kterých 
Vás budeme následně informovat. V naší nabídce 
naleznete i veterinární přípravky schválené 
Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv.

„Aromaterapii lze definovat 
jako řízené používání 

éterických olejů k udržování, 
podpoře a zlepšení fyzické 

i psychické pohody. “
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Plazi
Přípravky určené pro plazy ocení všechny 
druhy, které do této skupiny náleží. Jsou určeny 
pro ještěry, hady, želvy (vodní i suchozemské) 
či dokonce pro krokodýly. Éterické oleje 
jim mohou pomoci třeba při plísňových 
onemocněních kůže.

Opeřenci
Pro péči o opečence využijete řadu přípravků 
AROMAFAUNA. Nemusí se jednat pouze 
o papoušky, ale i další druhy okrasných 
ptáků. Určené jsou i pro holuby nebo domácí 
drůbež – slepice, perličky, křepelky nebo 
krocany.

Drobní savci
Skupina těchto přípravků je určena pro použití 
u drobných zvířat v zájmovém chovu, zejména 
pro králíky a hlodavce, jako jsou křečci, činčily, 
morčata, myšky, potkani, osmáci atd. Éterické 
oleje při péči o tato zvířata pomohou svými 
antiparazitárními či repelentními účinky.

Kočky
Přípravky označené tímto symbolem jsou 
vhodné pro všechna plemena kočky domácí. 
Využijete je ale i při chovu exotičtějších druhů, 
které náleží do čeledi kočkovitých šelem. 
Množství pouze upravíte dle velikosti zvířete.

Psi
Plemen psů známe několik stovek a těžko 
uvěřit, že se stále jedná o jeden živočišný druh – 
o psa domácího. Přípravky AROMAFAUNA
jsou však vhodné pro všechna plemena, ať už 
máte doma mexického naháče nebo irského 
vlkodava.

Koně
Piktogramem koně jsou označeny přípravky 
určené obecně pro všechny koňovité – tedy 
i např. pro osly a jejich křížence s koněm. Řadu 
přípravků určených pro péči o kopyta či hojivé 
balzámy ale můžete použít i pro sudokopytníky, 
jako jsou ovce, kozy, skot atd.

MYCÍ OLEJE
Dlouhodobé používání přípravků s obsahem tenzidů 

obsažených v běžných šamponech může být příčinou 
různých kosmetických poškození i zdravotních problémů 
(lupy, svědivost, vypadávání srsti). Alternativou šamponu 
jsou speciální beztenzidové oleje na mytí srsti, které zcela 

nahrazují klasické šampony. Díky mycím olejům 
je jednoduché koupání, následné fénování i česání. 
Oleje neodmašťují pokožku ani srst a ta je díky tomu 

přirozeně lesklá. Ačkoliv se jedná o olej, srst není mastná 
a nepramínkuje. Mycí oleje mohou zlepšovat prokrvení 
pokožky a tím reaktivovat činnost chlupových kořínků.

POUŽITÍ:
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TIP AROMAFAUNY:

Mycí oleje HY -FLEA a HY -INSI můžete použít i v případě, že zvíře nechcete koupat. Namíchanou emulzi apliku-
jeme pomocí rozprašovače do suché srsti zvířete a necháme bez oplachu uschnout.

Pro lepší lesk srsti je vhodné použít tekutý vosk FELLEOL, zároveň chrání chlup před UVA a UVB zářením.

Použití mycích olejů
Množství 5–10 ml oleje naředíme do 100 ml vody, protřepeme a následně aplikujeme do hodně mokré srsti směrem 
od hřbetu. Před nanesením oleje je důležité srst důkladně namočit, aby nabobtnala a lépe se následně zbavila 
nečistot. U dlouhosrstých plemen olej aplikujeme v řadách a lehce vmasírujeme do srsti a pokožky. Potom srst 
důkladně opláchneme vlažnou vodou. Pokud by se po opláchnutí vodou srst zdála mastná, doporučujeme použít 
lihový přípravek určený k ošetření srsti nebo tužící tonikum na srst. Při použití mycích olejů srst rychleji schne.

F0011

HY- FLEA
Obsahuje rostlinný olej z rostliny zederach indický (známý také jako neem), který odpuzuje 
blechy. Jeho složky narušují hormonální aktivitu a životní cyklus hmyzu. Hubí nejen dospělce, 
ale snižuje i líhnutí ze stádia vajíčka a vykazuje larvicidní účinky. Prokázána byla využitelnost 
proti více než 400 druhům hmyzu, včetně blech, vší, much či komárů. Působí také jako 
akaricid, hubí tedy i klíšťata. Základem mycího oleje jsou opět rostlinné oleje – např. mandlový, 
jojobový nebo arnikový. Přidané éterické oleje z tymiánu, růžové palmy a litsey cubeby vytváří 
voňavou kompozici odpuzující blechy.

Slovo veterináře: Při zablešení je potřeba přípravek aplikovat denně. Kromě koupání lze mycí 
olej i naředit 1:2 s teplou vodou a nastříkat přímo do srsti. Důležité je zohlednit to, že některá 
stádia blechy se vyskytují a přežívají volně v prostředí. Po zakuklení vydrží životaschopná 
i několik měsíců. Proto je třeba zaměřit se i na hygienu prostředí, kde zvíře žije, důkladně 
čistit pelíšky či kotce, ale i koberce, gauč… K tomu je vhodný přípravek INSI SPRAY či FAUNA 
DESINF. Po aplikaci rozprašovačem např. na pelíšek jej překryjte fólií kvůli intenzivnějšímu 
působení.

INCI: Azadirachta indica Seed Oil, Helianthus annuus Seed Oil, Laureth-4, Laureth-7 citrat, Polysorbate 80, 
Juglans regia Seed Oil, Arnica montana Flower Oil, Simmondsia chinensiss Seed Oil, Prunus amygdalus 
dulcis Oil, Cymbopogon martini Oil, Lecithin, Thymus vulgaris Oil, Litsea cubeba Fruit Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Citral, Linalool, Limonene, Farnesol.

073-14C
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F0002

HY -INSI
Stává se, že přípravek, který proti parazitům působil minulý 
rok, letos už nepůsobí. Důvodem může být rezistence 
parazitů na dané složky přípravku. Kosmetika na bázi bylinek 
navazuje na přirozenou obranyschopnost přírody. Byliny 
v přírodě musí neustále posilovat svoji obranyschopnost 
a jejich „imunitní systém“ tedy vytváří stále nové sloučeniny, 
které tak reagují na změny vnějšího prostředí. Proto může 
antiparazitní mycí olej HY -INSI fungovat nejen letošní 
sezonu, ale i tu příští. Éterické oleje pocházející z rostlin rodu 
eukalyptus, z tymiánu, hřebíčku, citronové trávy či bazalky 
jsou známé svými repelentními účinky.

INCI: Helianthus annuus Seed Oil, Laureth-4, Glycine soja Oil, 
Canola Oil, Laureth -7 citrat, Polysorbate 80, Juglans regia Seed Oil, 
Arnica montana Flower Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Cedrus atlantica Bark Oil, Eucalyptus globulus 
Leaf Oil, Mentha piperita Oil, Cymbopogon winterianus Herb Oil, 
Cymbopogon schoenanthus Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, 
Lavandula angustifolia Oil, Lecithin, Illicium verum Fruit/Seed Oil, 
Cinnamomum camphora Wood Oil, Pogostemon cablin Oil, Salvia 
offi cinalis Oil, Thymus vulgaris Oil, Ocimum basilicum Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Eugenol, Citral, Linalool, 
Limonene, Geraniol, Citronellol

F0001

HY -NEUTRAL
Mycí olej bez přidaných éterických olejů vhodný
pro ty, kteří chtějí dopřát svému mazlíčkovi rozličné voňavé 
koupele. Přidáním pár kapek libovolného éterického oleje 
můžete experimentovat a míchat si vlastní, individuální 
receptury. Je vhodný také pro ty, kdo mají zájem o koupelový 
olej bez vůně nebo mají obavy z alergických reakcí.

Slovo veterináře: HY -NEUTRAL využijete i při ošetřování 
chovaných plazů, zejména v kombinaci s levandulovým 
či šalvějovým éterickým olejem (ty působí i proti salmonelám, 
jak potvrzují vědecké studie). Pro koupele používáme 
0,5 až 5% ředění, dle druhu zvířete a éterického oleje.

INCI: Helianthus annuus Seed Oil, Laureth-4, Glycine soja Oil, 
Canola Oil, Laureth-7 citrát, Polysorbate 80, Juglans regia Seed Oil, 
Arnica montana Flower Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Prunus 
amygdalus Dulcis Oil, Lecithin

071-14C 072-14C F0009

HY -DERMAL
Přípravek s obzvlášť důležitým posláním. Je určen především pro citlivou pokožku se sklonem 
k ekzémům, lupům a svědivosti. Obsažený olej z vlašských ořechů má protiplísňové účinky 
a společně s jojobovým a meduňkovým olejem může uklidňovat citlivou a podrážděnou 
pokožku zvířete.

Slovo veterináře: Díky zklidňujícím účinkům meduňky tento mycí olej využijete i při péči 
o pokožku trpící zánětem např. z důvodu atopické dermatitidy či alergie na krmivo. 
Vhodný je i pro koně postižené letní dermatitidou při rozvoji kožních změn a silném svědění 
(v kombinaci s repelentně působícím mycím olejem HY -INSI). Meduňka je významná i svými 
antibakteriálními účinky.

INCI: Helianthus annuus Seed Oil, Laureth-4, Glycine soja Oil, Canola Oil, Laureth-7 citrát, Polysorbate 80, 
Juglans regia Seed Oil, Arnica montana Flower Oil, Melissa offi cinalis Leaf Oil, Simmondsia chinensis Seed 
Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Citral, Lecithin, Geraniol, Citronellol, Linalool, Limonene

Alergeny obsažené v éterických olejích: Citral, Geraniol, Citronellol, Linalool, Limonene

074-14C
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F0008

HY -PUPPY
Mycí olej určený k mytí srsti mláďat. Voňavá 
kombinace meduňkového, levandulového 
a citronového éterického oleje v jojobovém 
základu pomáhá šetrně pečovat o jejich 
citlivou pokožku a jemnou srst.

Slovo veterináře: Koupání mláďat není 
třeba se obávat, pokud nepoužíváte 
šampony, tedy přípravky obsahující tenzidy. 
Ty totiž narušují fi lm chránící kůži i chlupy 
a oslabují je tak. Při používání mycího oleje 
však ke smývání kožního fi lmu nedochází 
a ani mláďatům tedy neublížíme. Obsažené 
éterické oleje z levandule či citronové trávy 
navíc působí repelentně a antiparazitárně.

INCI: Helianthus annuus Seed Oil, Laureth-4, 
Canola Oil, Laureth-7 citrat, Juglans regia Seed 
Oil, Arnica montana Flower Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Lavandula hybrida Oil, Cymbopongon citratus 
Leaf Oil, Citrus limon Peel Oil, Lecithin

Alergeny obsažené v éterických olejích: Linalool, 
Limonene, Geraniol, Citronellol, Citral, Eugenol

F0010

HY -NEDEMOD
Mycí olej působí díky svému složení proti 
kožním parazitům, jeho složky mají zároveň 
i antibakteriální účinky. Oceníme jej při péči 
o zvířata trpící demodikózou (v kombinaci 
s balzámem NEDEMOD) Parazit způsobující toto 
onemocnění není přenosný na člověka, udržování 
hygieny je však při péči o postižené zvíře důležité.

Použití: Mytí provádíme dle potřeby, při potížích 
jednou až dvakrát denně.

INCI: Azadirachta indica Seed Oil, Helianthus annuus 
Seed Oil, Laureth-4, Laureth-7 Citrat, Lavandula 
angustifolia Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Linalool, 
Eucalyptus citriodora Oil, Thymus vulgaris Oil, Juglans 
regia Seed Oil, Arnica montana Flower Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, 
Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, Lecithin, Pogostemon 
cablin Oil, Cedrus deodara Wood Oil, Citronellol, 
Cymbopogon winterianus Herb Oil, Limonene, Geraniol*, 
Eugenia caryophyllus Leaf Oil, Eugenol*, Cananga 
odorata Flower Oil, Satureia hortensis Oil

*alergenní látky přírodního původu -obsažené 
v éterických olejích

070-14C 009-19/C

PŘÍPRAVKY NA 
SRST A POKOŽKU

Přípravky, jejichž posláním je pomoc při rozčesávání 
srsti a udržet její zdravý vzhled. Díky obsaženým olejům 

nejvyšší kvality brání tyto přípravky utváření dredů, chlup 
získá přirozený lesk a neláme se. Důležitou účinnou látkou 

je i panthenol – provitamin B5. Vykazuje regenerační, 
protizánětlivé a zklidňující účinky. Účinně na sebe váže 

vodu a napomáhá optimalizaci funkcí pokožky.

POUŽITÍ:
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TIP AROMAFAUNY:
Při onemocnění kůže má 

obecně pozitivní efekt doplnění 
stravy o polynenasycené 

omega-3 a 6 mastné kyseliny. 
K tomuto účelu se skvěle 

hodí pupalkový rostlinný olej 
(v dávkování půl až jedna 

čajová lžička jednou až dvakrát 
denně). Je vhodné se zaměřit 

na stravu zvířete celkově.

F0007

FELL BALZAM ANTIPARAZIN
Kožní problémy bývají způsobovány bakteriemi či plísněmi. FELL BALZAM ANTIPARAZIN obsahuje složky s antimikrobiálními 
a antimykotickými účinky, což pomáhá zamezit sekundární kvasinkové a plísňové či bakteriální infekci. Éterické oleje 
z šalvěje, lavandinu a čajovníku v základu z včelího vosku a panthenolu mohou zklidňovat pokožku a mírnit svědění.

Slovo veterináře: Přípravek využijete i při péči o pokožku trpící zánětem např. z důvodu alergií či atopické dermatitidy, 
zejména v kombinaci s mycím olejem HY -DERMAL. V případě silnějších změn nanášejte neředěný, neoplachujte. Aplikaci 
přípravku lze provádět formou zábalu. Po vmasírování balzámu zabalte ošetřené místo po dobu 30 minut do speciální folie 
potravinářské kvality.

INCI: Aqua, Glycine soja Oil, Cetearyl alcohol, Glycerin, Lavandula angustifolia Oil, Urea, Panthenol, Eucalyptus citriodora Oil, Thymus 
vulgaris Flower/Leaf Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Sodium cetearyl sulfate, Cera fl ava, Sodium cetearyl sulfate, Melaleuca alternifolia 
Leaf Oil, Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, Tocopheryl acetate, Thymus serpyllum Oil, Salvia offi cinalis Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Rosa 
damascena Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Allantoin, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, Citrus 
limon Peel Oil, Cupressus sempervirens Leaf Oil, Origanum majorana Flower Oil, Satureia hortensis Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Limonene, Geraniol, Citral

053-14/C
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F0006

FELL BALZAM
NEUTRAL
Balzám určený pro snadnější rozčesávání srsti. Je výborným 
pomocníkem při kožních potížích. Základem je včelí vosk, 
sójový olej bohatý na vitamín E a panthenol. Tato kombinace 
blahodárně působí na suchou a citlivou pokožku. Balzám 
může být vhodným pomocníkem při ošetření poraněné 
či strupovité pokožky.

INCI: Aqua, Glycine soja Oil, Cetearyl alcohol, Glycerin, Urea, 
Panthenol, Sodium cetearyl sulfate, Cera fl ava, Sodium cetearyl 
sulfate, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf 
Oil, Lavandula hybrida Oil, Tocopheryl acetate, Thymus serpyllum 
Oil, Salvia offi cinalis Oil, Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, Eugenia 
caryophyllus Flower Oil, Rosa damascena Flower Oil, Piper nigrum 
Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, Allantoin, Citrus limon Peel Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Limonene, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Citral

054-14/C F0005

NEDEMOD
Regenerační krém je určen pro pokožku s výskytem kožních 
parazitů. Zklidňuje podrážděnou, strupovitou pokožku, 
usnadňuje rozčesávání srsti. Přípravek pomáhá i při péči 
o kůži postiženou demodikózou. Roztoči způsobující 
toto onemocnění jsou citliví na éterické oleje pocházející 
z hřebíčku, levandule, čajovníku, zederachu indického, 
šalvěje či ylang -ylang.

Použití: 1–2× denně vetřete přiměřené množství krému 
do pokožky.

Slovo veterináře: Parazit kůže jménem demodex je 
často součástí kožní mikrofl óry. Potíže však nastávají, když 
je rovnováha mezi parazitem a hostitelem narušena,
a to při snížení imunity pejska.

INCI: Aqua, Glycine soja Oil, Cetearyl alcohol, Sodium cetearyl 
sulfate, Azadirachta indica Seed Oil, Glycerin, Urea, Lavandula 
angustifolia Oil, Panthenol, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Linalool, 
Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Cera alba, Sodium cetearyl sulfate, 
Eucalyptus citriodora Oil, Rosmarinus offi ci nalis Leaf Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, Limonene, Tocopheryl 
acetate, Eu genol, Thymus serpillum Oil, Salvia offi cinalis Oil, Citrus 
limon Peel Oil, Rosa damascena Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, 
Pogostemon cablin Oil, Citronellol*, Cedrus deodara Wood Oil, 
Allantoin, Cymbopogon winterianus Herb Oil, Geraniol*, Cananga 
odorata Flower Oil, Satureia hortensis Oil, Citral*

*Alergenní látky přírodního charakteru obsažené v éterických 
olejích

008-19/C F0006

FELL -TONIKUM
Srsťové tonikum s vůní hřebíčku, tymiánu a čajovníku pro ucelenější péči o srst a pokožku. 
Díky obsaženému panthenolu a výtažku z komonice lékařské může vykazovat regenerační 
účinky. Komonice je také známá svým blahodárným působením na otoky a modřiny. 
Hřebíček zabraňuje šíření mikroorganizmů a plísní. Neméně důležitou roli zastává i tymián, 
který pomáhá urychlit regeneraci tkáně po zraněních. Tonikum doporučujeme používat 
v kombinaci s mycími oleji na srst.

INCI: Aqua, Alcohol denat., Panthenol, Urea, Allantoin, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Thymus 
vulgaris Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Leptospermum scoparium Branch/Leaf Oil, 
Helichrysum italicum Flower Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Eugenol, Linalool, Limonene

051-14/C

TIP AROMAFAUNY:

Tonikum je také určeno pro snadnější úpravu suchých, ale i vlhkých chlupů 
a k masáži pokožky. Jeho účinky oceníte zvlášť, pokud chlupy neodpovídají 

vašim představám a je nutné je rychle upravit.



PŘÍPRAVKY NA SRST A POKOŽKU

AROMAFAUNA

F0003

FELLEOL
Tekutý vosk na srst, jehož základ tvoří jojobový olej a olej z vlašských ořechů - rostlinné oleje 
jsou známé svými regeneračními schopnostmi. Přípravek je obohacený o éterický olej 
z rozmarýnu, který může podporovat růst srsti, působí antioxidačně.

TIP AROMAFAUNY: Přípravek lze použít i k ošetření bezsrstých zvířat, u kterých je prospěšný 
i jako ochrana před nežádoucím slunečním zářením. Tekutý vosk působí i proti zabarvení srsti 
v okolí očních partií. Je vhodný také pro péči o srst se sklonem k vytváření dredů, usnadňuje 
rozčesávání.

Použití: Tekutý vosk je vhodné aplikovat do suché i mokré srsti. Přiměřené množství přípravku 
naneste do dlaní a aplikujeme do srsti.

INCI: Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, Juglans regia Seed Oil, Tocopheryl 
acetate, Retinyl palmitate, Lecithin, Citrus grandis Peel Oil, Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, Cananga 
odorata Leaf Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Linalool, Benzyl benzoate, Benzyl salicylate, Isoeugenol, Geraniol

055-14/C

ÚSTNÍ
PŘÍPRAVKY

Ústní hygiena je i u zvířat velice důležitá. Nejčastějším 
problémem bývá zápach z tlamy, zubní kámen a záněty 
dásní. Pro usnadnění ústní hygieny domácích mazlíčků 

vyvinula AROMAFAUNA přípravky FAUNA ORAL a FAUNA 
DENTOL. Ústní přípravky mají potravinářskou kvalitu.

POUŽITÍ:
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ÚSTNÍ PŘÍPRAVKY

AROMAFAUNA

Slovo veterináře
Dutinou ústní prochází spoustu mikroorganismů. Některé 
bakterie umí vytvářet zubní plak, díky kterému jsou chráněny 
proti vnějším vlivům, dobře tak lpí na povrchu zubu. Plak je 
hlavním podkladem pro rozvoj zánětu dásní (gingivitis). Pokud 
dojde k mineralizaci plaku, mluvíme o tzv. zubním kameni. Pro 
zdraví zubů a dásní je důležitá vyvážená strava s dostatkem 
bílkovin, vitamínů a minerálů. Diskutována je však i struktura 
krmiva. Kromě pravidelného čištění a poskytnutí materiálu ke 
žvýkání lze proti tvorbě zubního plaku účinně využít i některé 
éterické oleje a jejich složky, jako jsou thymol či eugenol.

F0021

FAUNA DENTOL
Zubní olej vhodný pro odbourávání zubního kamene a k omezení jeho vzniku. Je vynikající 
svým působením proti vzniku dentálních onemocnění. Při pravidelném používání může 
docházet k úplnému vymizení krvácivosti a zánětu dásní či počátečních stadií parodontózy. 
Použité éterické oleje z mateřídoušky, rozmarýnu a máty peprné v základu ze slunečnicového 
a olivového oleje jemně a důkladně ošetřují ústní dutinu.

Použití: Přiměřené množství oleje, dle velikosti zvířete, nakapejte přímo do tlamy nebo 
na kartáček a zuby vyčistěte. Při výskytu zubního kamene naneste olej na vatovou tyčinku 
a potírejte přímo postižené místo. Při používaní zubního oleje doporučujeme pravidelně 
odmašťovat zubní kartáček přípravkem FAUNA DESINF.
INCI: Helianthus annuus Seed Oil, Canola Oil, Juglans regia Seed Oil, Olea europaea Fruit Oil, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil, Salvia offi cinalis Oil, Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, Citrus limon Peel Oil, Thymus vulgaris 
Oil, Mentha spicata crispa Herb Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Tocopheryl 
acetate, Retinyl palmitate, Chlorophyll

Alergeny obsažené v éterických olejích: Limonene, Eugenol, Linalool, Citral

063-14/C



ÚSTNÍ PŘÍPRAVKY

AROMAFAUNA

F0020

FAUNA ORAL
Ústní olej vyvinutý pro odstranění zápachu z úst - halitosis. Éterické oleje 
z čajovníku, šalvěje a rozmarýnu pomáhají bojovat s anaerobními 
mikroorganismy v ústní dutině, které zápach způsobují. Základ tvoří olivový 
a slunečnicový olej, který blahodárně působí na dásně. Je vhodné 
používat FAUNA ORAL jako prevenci i po odeznění problému, aby nedošlo 
k recidivě.

Použití: Přípravek podávejte co nejčastěji. Množství odpovídající
0,5–2 čajovým lžičkám (dle velikosti zvířete) aplikujte do tlamy a nechte 
ředit slinami, aby se FAUNA ORAL dostal až ke kořeni jazyka.

INCI: Canola Oil, Glycine soja Oil, Helianthus annuus Seed Oil, Juglans regia Seed 
Oil, Olea europaea Fruit Oil, Salvia offi cinalis Oil, Thymus vulgaris Oil, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil, Mentha piperita Oil, Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, Foeniculum 
vulgare Oil, Pinus sylvestris Leaf Oil, Acorus calamus Root Oil, Eugenia caryophyllus 
Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Chlorophyll, 
Tanacetum vulgare Flower Oil, Origanum vulgare Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Limonene, Linalool

062-14/C

PŘÍPRAVKY PRO 
UŠI A NOS

Naše zvířecí kamarády občas trápí rýma a nachlazení.
Trpí problémy jako ušní svrab či neprůchodnost slzných 

kanálků. Naše přípravky mohou díky svému složení 
optimalizovat fyziologické funkce sliznic a kůže. Vysoce 
kvalitní éterické oleje z heřmánku, levandule a jalovce 

působí proti nasídlení a rozmnožení nežádoucích 
mikroorganizmů a bakterií. Přípravky mohou blahodárně 

působit na sliznice nosu či kůži ucha.

POUŽITÍ:
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PŘÍPRAVKY PRO UŠI A NOS

AROMAFAUNA

PŘÍPRAVKY PRO UŠI
Potíže s ušima umí potrápit psy, kočky, králíky i další 
druhy zvířat. Některá psí plemena s převislýma 
ušima jsou díky jejich anatomické stavbě k těmto 
problémům vyloženě předurčena. Ušní oleje jsou 
vhodné nejen pro preventivní péči, ale mohou 
pomoci i při zánětu nebo některých parazitárních 
onemocněních.

F0031

FAUNA OTIS
Ušní olej obsahující mandlový rostlinný olej, který společně s éterickými oleji z tymiánu a šalvěje 
vytváří na kůži ucha ochranný fi lm. Ten chrání před špatným mazotokem, vysušováním. Použitá 
kombinace olejů může mít výrazné protizánětlivé, uklidňující účinky. Přípravek se osvědčil 
i proti usídlování a rozmnožování nežádoucích mikroorganizmů, které způsobují svědivost i zánět 
vnějšího ucha. Ušní olej je vhodné použít i před či po koupeli ve venkovních vodách.

Použití při prevenci: Aplikovat 1–2× týdně pomocí pipety do ucha 1–2 kapky přípravku (záleží 
na velikosti zvířete) a jemným masírováním vnějšího ucha olej rozprostřít.

Použití při zánětu ucha: Přípravek lze použít i při onemocnění ucha způsobeném bakteriemi, 
plísněmi či parazity (např. svrab). Při problémech je nutné zvýšit dávkování – 2× denně 1 kapku 
po dobu 14 dní, pak dávku snížit na 1 kapku denně.

Slovo veterináře: Ušní olej se osvědčil i při řešení ušního svrabu psů a koček. Složky éterických olejů 
totiž působí nejen proti dospělcům, ale i proti nedospělým stádiím a vajíčkům těchto parazitických 
roztočů. Zlepšení stavu se dostaví během několika dní, je vhodné v aplikaci vytrvat alespoň 2 týdny. 
Pro otření a očištění boltce před aplikací je vhodný lihový přípravek FAUNA DESINF.

INCI: Prunus amygdalus Dulcis Oil, Canola Oil, Glycine soja Oil, Hypericum perforatum Flower Extract, Olea 
europaea Fruit Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Lecithin, Borago offi cinalis Seed Oil, Tocopheryl acetate, 
Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Retinyl palmitate, Salvia offi cinalis Oil, Juniperus 
communis Fruit Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Linalool, Limonene

064-14/C
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F0032

CANDIEAR
Ušní olej je zaměřený na péči o ucho trpící zánětem v důsledku kvasinkových 
infekcí. Kvasinky se vyskytují běžně i ve zdravém uchu, své negativní schopnosti však 
uplatní, pokud k tomu dostanou příležitost. Prvotní příčinou zánětu v uchu tak může 
být např. alergie na složku potravy, atopická dermatitida či napadení parazitickými 
roztoči. Některá plemena jsou k problémům s ušima předurčena díky anatomické 
stavbě svého boltce. Při zvýšené vlhkosti v uchu se pravděpodobnost rozvoje kvasinek 
zvyšuje.

Použití: Pro preventivní použití aplikujte 1× týdně 1–2 kapky do ucha. Při potížích 
je nutno zvýšit dávkování na 1–2 kapky 1-2× denně po dobu 7–10 dní. Po týdenní 
přestávce pokračujeme v aplikaci dle potřeby a místní reakce.

INCI: Prunus amygdalus Dulcis Oil, Canola Oil, Glycine soja Oil, Hypericum perforatum Flower 
Extract, Olea europaea Fruit Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Lecithin, Borago offi cinalis Seed 
Oil, Lavandu la hybrida Oil, Tocopheryl acetate, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Retinyl palmitate, 
Linalool*, Thymus serpillum Oil, Limonene*, Geraniol*

*Alergenní látky rostlinného původu obsažené v éterických olejích

011-19/C

TIP AROMAFAUNY:
Pokud žije více psů společně, je vhodné ošetřovat celou smečku.

PŘÍPRAVKY PRO NOS
Nosní sliznice zvířat chovaných v prostoru našich domů a bytů může být 
negativně ovlivňována nízkou vlhkostí vzduchu. Následně je náchylnější 
k infekci. V těchto případech využijte nosní olej. Přípravek může pomoci 
i u psů trpících neprůchodností slzného kanálku.



PŘÍPRAVKY PRO UŠI A NOS

AROMAFAUNA

F0030

FAUNA RINIS
Nosní olej obsahuje jemné rostlinné oleje, které mohou na nosní sliznici vytvářet 
ochranný fi lm. Ten chrání před vysušováním (např. účinkem ústředního topení) 
i před nepříznivými vlivy životního prostředí, jakou jsou prach a pyly.

Použití: 1–2× denně pomocí aplikátoru vkápneme na nosní houbu (čenich) 1–2 kapky 
přípravku, záleží na velikosti psa. Proudem aktivně vdechovaného vzduchu se olej 
rozprostře po sliznici. Přípravek blahodárně působí při onemocnění rýmou. Lze jej užívat 
i jako prevenci proti ní.

Slovo veterináře: Aplikace nosního oleje může pomoci i při některých případech 
neprůchodnosti slzného kanálku, jež se projevuje nadměrným slzením.

INCI: Prunus amygdalus Dulcis Oil, Canola Oil, Glycine soja Oil, Hypericum perforatum Flower Extract, 
Triticum vulgare Germ Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Lecithin, Borago offi cinalis Seed Oil, 
Tocopheryl acetate, Lavandula angustifolia Oil, Chamomilla recutita Flower Oil, Retinyl palmitate

Alergeny obsažené v éterických olejích: Linalool, Geraniol, Limonene

056-14/C

HOJIVÉ BALZÁMY
Balzámy vhodné pro péči o zvířecí pokožku po operacích, 
různých zraněních, při výskytu bakterií a plísní či k ošetření 

análních žláz.

POUŽITÍ:



HOJIVÉ BALZÁMY

+420 371 140 919 | INFO@AROMAFAUNA.EU | ESHOP.AROMAFAUNA.EU

HOJIVÉ BALZÁMY
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Slovo veterináře
Často jsme překvapeni regeneračními schopnostmi zvířat a tím, z jakých zranění nebo jiných zdravotních problémů 
se umí sama zotavit. Někdy jim však musíme pomoci. Při hojení ran nebo při zánětech pokožky pomohou hojivé 
balzámy využívající éterické oleje a jejich protizánětlivé, hojení podporující či antimikrobiální účinky.

F0089

HELP BALZAM
Masážní balzám, který se osvědčil při péči o svědivou a šupinatou pokožku. Svým složením se přiřazuje k přípravkům 
s velkým polem působnosti. Může regenerovat a aktivovat činnost buněk pokožky. Díky mandlovému oleji a bambuckému 
máslu má balzám vynikající roztíratelnost. Účinné složky éterických olejů z anýzu a fenyklu mají hojivé a regenerační 
vlastnosti. Je vhodný k masáži malých ran, drobných poranění, jizev či zánětlivých procesů. Balzám může tišit a tlumit 
bolest. Je vhodný i pro péči o pokožku poraněných bradavek při kojení.

Použití: Balzám aplikujte na pokožku podle potřeby.

INCI: Butyrospermum parkii Butter, Lanolin, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Foeniculum vulgare Oil, Illicium verum Fruit/Seed Oil, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Limonene, Linalool

052-14/C



HOJIVÉ BALZÁMY
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F0087

MULTIF BALZAM
Balzám vhodný k ošetřování konečníku při problémech 
s análními váčky. Využijeme jej však obecně při péči o zevní 
pohlavní orgány. Balzám obsahuje bambucké máslo 
a éterické oleje z lavandinu, tymiánu a šalvěje. Díky tomuto 
složení může mít přípravek protizánětlivé, protiplísňové 
a antibakteriální účinky. Díky hřebíčkovému oleji dochází 
i k tlumení bolesti. Blahodárně působí i při péči o pokožku se 
zánětem, vhodný je i k hojení ran.

Použití: Přiměřeným množstvím promazávejte oblast 
konečníku 1–2× denně.

Slovo veterináře: U větších zvířat můžete z balzámu vytvořit 
čípky, které se pak mohou zavádět do konečníku (nejlépe 
na noc). Vyjměte malé množství balzámu a pomocí 
alobalu vytvarujte čípek. Alobal s balzámem dejte na chvíli 
do mrazáku ke ztuhnutí. Takto utvořené čípky uchovávejte 
v chladu. Vhodné je při problémech čípky zavádět 
3× denně, nejlépe po stolici.

INCI: Butyrospermum parkii Butter, Lanolin, Lavandula hybrida Oil, 
Salvia offi cinalis Oil, Thuja occidentalis Leaf Oil, Tocopheryl acetate, 
Thymus vulgaris Oil, Retinyl palmitate, Eugenia caryophyllus Flower 
Oil, Mentha piperita Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Eugenol, Linalool, 
Limonene, Geraniol

F0088

MYCOS BALZAM
Přípravek vhodný pro péči o pokožku se sklonem 
k plísňovým či kvasinkovým onemocněním. Obsažené 
silice z mateřídoušky a čajovníku jsou známé svými silnými 
dezinfekčními i antimykotickými účinky. Díky vysokému 
podílu lanolínu se nemísí s vodou a nedochází k očištění 
balzámu zvířetem při olizování a přípravek tak dokonale 
chrání postiženou pokožku.

Použití: Balzám je ochranou pokožky ve vlhkém prostředí. 
Použít jej můžete jak na péči o postiženou kůži na těle, 
tak na meziprstní prostory pacek, kde se mykóza často 
objevuje. Ošetřování bývá dlouhodobé, mnohdy i několik 
měsíců. Postiženou pokožku potíráme 1–2× denně.

Slovo veterináře: Účinnost přípravku můžete zvýšit tím, 
že před ošetřením omyjete postižené místo pomocí
HY -NEUTRAL s přidanými éterickými oleji (např. lavandinovým 
či z pomerančového listí). Přípravek se hodí i k ošetření 
kvasinkových infekcí kůže, kterými trpí např. šarpejové. 
Balzám lze použít i na kůži terarijních zvířat.

INCI: Lanolin, Lavandula hybrida Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, 
Thymus serpyllum Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Linalool, Limonene, 
Geraniol

067-14/C 066-14/C

PŘÍPRAVKY
NA PACKY

Struktura pokožky pacek je velice jemná a může snadno 
dojít k jejímu poškození či poranění. Další problémy mohou 

vznikat v meziprstí, kde mohou být ideální podmínky 
pro vznik zánětů a kvasinkových infekcí. Přípravky 

AROMAFAUNY jsou vhodné k preventivní péči o pokožku 
pacek i péči o extrémně namáhané packy.

POUŽITÍ:
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Slovo veterináře
Kůže tlapek je v zimě poškozována vlivem 
solení chodníků a silnic, v létě chůzí po horkém 
povrchu. Na procházce může dojít i k drobným 
zraněním, proto nezapomínejte tlapky 
kontrolovat. Balzám a mycí olej pro tlapky je 
určen i pro péči při extrémní námaze u sportovně 
využívaných psů.

F0080

FAUNA PADS
Příjemně vonící balzám s vysokým obsahem třezalkového macerátu může být fyziologickou ochranou 
tlapek před vlivy počasí, jakými jsou déšť, mráz, sníh. Balzám je vhodný na otlaky, proleženiny, suchou, 
zrohovatělou, šupinovitou nebo popraskanou pokožku. Díky svému složení působí nejen jako prevence, ale 
pomáhá při odřeninách a jiných drobných kožních poraněních.

Použití: Balzám aplikujte na pokožku pacek před procházkou. Komplexnější péči zajistíte, pokud packy 
balzámem natřete i po návratu z procházky. Přípravek lze používat dle potřeby i několikrát denně. Balzám 
se osvědčil i při extrémní zátěži např. agility, mushingu, caniscrossu apod. Balzám využijete i při výskytu 
otlaků.

INCI: Butyrospermum parkii Butter, Lanolin, Hypericum perforatum Flower Extract, Glycine soja Oil, Cymbopogon martini Oil, 
Thymus vulgaris Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Linalool, Citral, Limonene, Farnesol

060-14/C



PŘÍPRAVKY NA PACKY
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F0081

HY -WASH PADS
Přípravek je určen k omytí paciček. Stejně dobře může sloužit k omytí bříška, ušních boltců 
a dalších partií těla. Příjemná osvěžující vůně použitých éterických olejů z citronu, eukalyptu 
či mateřídoušky propůjčuje tomuto přípravku antiseptické vlastnosti. Přípravek může 
zlepšovat prokrvení pokožky a celkově ji zklidnit.

Použití: 5–10 kapek přípravku aplikujeme z lahvičky na mokré ruce, následně na navlhčenou 
znečištěnou oblast pokožky zvířete, lehce masírujeme. Ruce i omývanou oblast opláchneme 
vodou.

INCI: Glycine soja Oil, Canola Oil, Juglans regia Seed Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Triticum vulgare 
Germ Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Sesamum indicum Seed Oil, Laureth-4, 
Lecithin, Melaleuca leucadendron Cajaputi Oil, Thymus vulgaris Oil, Picea abies Leaf Oil, Pinus sylvestris 
Leaf Oil, Citrus limon Peel Oil, Litsea cubeba Fruit Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus offi cinalis Leaf 
Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Limonene, Citral, Linalool, Geraniol

SPECIÁLNÍ
PŘÍPRAVKY

Speciální přípravky, které pomahají nám i našim zvířatům 
díky obsaženým éterickým olejům. Tyto přípravky pomáhají 

řešit specifi cké potíže jednotlivých zvířat.

POUŽITÍ:
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SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
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F0042

FAUNA SPOT
Přípravek s možným odpuzujícím účinkem při výskytu 
klíšťat, blech a hmyzu. Díky základu z jojobového oleje se 
éterické oleje lépe fi xují na srst zvířete a dochází k jejich 
pomalému uvolňování. Obsažené silice mohou podporovat 
fyziologickou funkci pokožky a obranyschopnost organismu. 
Přípravek má příjemnou citrónově pačuliovou vůni. Účinnost 
přípravku je zhruba 3 týdny. Pokud je zvíře koupáno – 
umýváno, je potřeba přípravek aplikovat častěji

Použití: Olej naneste na srst a pokožku a lehce jej vetřete. 
Doporučujeme přípravek aplikovat do míst se zvýšeným 
výskytem krevního a lymfatického řečiště (slabiny, uši) a na 
místa, kde se nejčastěji klíště uchytí (kořen ocasu, kohoutek). 
Pro menší zvířata (kočka, fretka…) je lepší dávku rozdělit 
na polovinu a aplikovat s časovým rozestupem. Přípravek 
je vhodné kombinovat s mycím olejem HY -INSI, HY -FLEA
nebo HY -NEDEMOD. Dochází tak k intenzivnější ochraně 
před parazity. FAUNA SPOT lze použít i ke zmírnění bolesti 
a otoku po kousnutí hmyzem či klíštětem.

057-14/C

INCI: Simmondsia chinensis Seed Oil, Cymbopogon schoenanthus 
Oil, Lavandula angustifolia Oil, Foeniculum vulgare Oil, Pogoste-
mon cablin Oil, Thymus vulgaris Oil, Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, 
Pelargonium graveolens Flower Oil, Eugenia caryophyllus Flower 
Oil, Cymbopogon winterianus Herb Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Linalool, Eugenol, Gera-
niol, Citronellol, Limonene

F0041

FAUNA CELIBAT
Přípravek určený především pro feny v období hárání. 
Vůně použitých éterických olejů působí na čichové 
centrum případných nežádoucích nápadníků. 
Obsažené éterické oleje z máty peprné a šalvěje 
jsou známé svými dezinfekčními účinky a zároveň mohou 
působit odpudivě, tedy repelentně, na létavý hmyz.

Použití: Přípravek pouze nastříkejte na partie stehen, 
hřbetu a ke kořeni ocasu. Nikdy neaplikujte na sliznice 
ani na genitálie feny.

INCI: Aqua, Alcohol denat., Mentha piperita Oil, Cupressus funebris 
Wood Oil, Thymus vulgaris Oil, Pogostemon cablin Oil, Salvia 
offi cinalis Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Ocimum basilicum Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Limonene, Menthol, 
Linalool

059-14/C

Dávkování FAUNA SPOT
Malé zvíře /0,5–8 kg/ - 5–10 kapek

Střední zvíře /do 20 kg/ - 10–20 kapek

Velké zvíře /do 40 kg/ - 20–30 kapek

Obří zvíře /nad 40 kg/ - 30 kapek a více



SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
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F0600

INSI SPRAY
Přípravek na bázi lihu s nádhernou vůní tymiánu, cedru 
a lavandinu, který lze aplikovat do srsti obdobným 
způsobem jako jiné repelenty. Éterické oleje totiž nejen 
příjemně voní, ale mají i repelentní účinky, tedy odpuzují 
hmyz či roztoče. Hlavní předností přípravku je, že po aplikaci 
přípravku nehrozí zvířeti nebezpečí nežádoucích účinků.

Použití: Přípravek aplikujeme do srsti nebo na oblečení 
nejlépe před procházkou. INSI SPRAY můžete použít 
i na provonění navlhlé srsti zvířete. Přípravek je vhodné 
kombinovat s mycím olejem HY -INSI. Dochází 
tak k intenzivnější ochraně před parazity.

INCI: Alcohol denat.,Aqua, Cedrus atlantica Bark Oil, Eucalyptus 
globulus Leaf Oil, Cymbopogon winterianus Herb Oil, Cymbopogon 
schoenanthus Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Thymus vulgaris Oil, Mentha piperita Oil, Illicium verum 
Fruit/Seed Oil, Camphor, Pogostemon cablin Oil, Salvia offi cinalis Oil, 
Ocimum basilicum Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Eugenol, Citral, Geraniol, 
Geraniol, Limonene, Citronellol

F0040

URINSTOP
Každé zvíře má přirozenou potřebu značit si své teritorium. 
URINSTOP je vhodný k vnitřnímu i venkovnímu použití, 
kde působí právě proti okusování předmětů i značkování 
území zvířat. Éterické oleje ze skořicové kůry a černého 
pepře obsažené v přípravku URINSTOP mohou zvíře silně 
odpuzovat od takto ošetřených předmětů. Zároveň mohou 
vykazovat i dezinfekční účinky. Obsažené složky nejsou 
při olíznutí zdraví škodlivé. Přípravek má trpkou hořkou chuť.

Použití: Přípravek nastříkejte na místo, které chcete chránit 
před okusováním či značkováním zvířaty. Je možné 
jej aplikovat na zdivo, PVC, textil, koberce, dřevo atd. 
U silně lakovaného dřeva (jako je starší historický nábytek) 
doporučujeme opatrnost, jelikož přípravek obsahuje líh!

INCI: Aqua, Alcohol denat., Piper nigrum Fruit Oil, Cupressus 
funebris Wood Oil, Apium graveolens Seed Oil, Salvia offi cinalis Oil, 
Cinnamomum ceylanicum Bark Oil, Pimenta acris Leaf Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Limonene, Linalool

069-14/C 065-14/C

MASÁŽNÍ
PŘÍPRAVKY

Masáže jsou vhodné k uvolnění fyzického i psychického 
napětí. Blahodárných účinků masážních přípravků 

AROMAFAUNY můžete využít při bolestivých stavech 
svalů a kloubů, po úrazech, k regeneraci svalů nebo 

jen k relaxaci.
POUŽITÍ:
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Slovo veterináře
Nedivte se - i zvířata ráda využijí přínosu masáže pro své 
zdraví. Účinek správně provedené masáže je prohlouben 
použitím masážních přípravků s obsahem éterických 
olejů, které mohou zvyšovat prokrvení, odvádět produkty 
metabolismu ze svalů a prohřívat, jiné naopak chladí. 
Přípravky vyvinuté ve spolupráci s fyzioterapeuty jsou vhodné 
pro rehabilitaci a poúrazové stavy, emulze s chladivými 
účinky pomůže např. při regeneraci po sportovní zátěži.

F0103

FAUNA THERMOL
Díky svému jedinečnému složení se tento přípravek osvědčil u bolestivých stavů svalového 
či kloubního původu. Může být nápomocný i při ošetřování šlach po úrazech. Hlavními 
obsahovými složkami jsou prokrvující éterické oleje z rozmarýnu a černého pepře a chilli, 
které jsou schopny proniknout do hlubších vrstev pokožky. Po jeho aplikaci se dostaví 
pocit tepla. Důsledkem lokálního prohřátí může být útlum, až vymizení bolesti. Zčervenání 
ošetřeného místa a pocit tepla jsou v tomto případě žádoucí. Extrakt z třezalky při masáži 
páteře napomáhá při problémech s plotýnkami, je využíván např. při Dornově metodě.

Slovo veterináře: Masážní olej THERMOL je používán i fyzioterapeuty pro lepší prokrvení 
tkání a snadnější uvolnění zatuhlých svalů. Při protahování zkrácených svalů a šlach je velice 
důležité, aby tkáně byly prohřáté.

Použití: Přiměřené množství aplikujte pomocí mírné masáže na postižená, bolavá místa. 
Masážní olej je vhodné aplikovat na bolestivá místa v případě potřeby i vícekrát denně 
a lehce vmasírovat. Účinek je možné umocnit zhruba půlhodinovým zábalem. Po použití 
přípravku je nezbytně nutné omýt si ruce, aby se účinné látky přípravku nedopatřením 
nedostaly do očí.

INCI: Triticum vulgare Germ Oil, Hypericum perforatum Flower Extract, Glycine soja Oil, Canola Oil, 
Juniperus communis Fruit Oil, Simmondsia chinensis Seed Oil, Butyrospermum parkii Oil, Prunus amygdalus 
Dulcis Oil, Juglans regia Seed Oil, Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, Chilli pepper Powder, Piper nigrum Fruit 
Oil, Cinnamomum camphora Wood Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Lecithin, Tocopheryl acetat, 
Retinyl palmitate, Rosa damascena Flower Oil, Boswellia carterii Oil, Melissa offi cinalis Leaf Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Eugenol, Limonene, Linalool

068-14/C
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F0104

FAUNA
LECITOL N
Úkolem tohoto přípravku je být vynikajícím 
masážním médiem a fyziologickým 
nosičem účinných látek. Neutrální forma 
LECITOLU N nabízí jedinečnou možnost 
připravit pomocí éterických olejů individuální 
přípravek, ať již dle individuálních představ, 
či terapeutických potřeb. Doporučujeme 
použít při rekonvalescenci po úrazech 
pohybového aparátu nebo po sportovních 
výkonech u koní a psů.

Slovo veterináře: Přípravek lze využít jako 
nosič pro éterické oleje a jejich směsi 
dle vlastní volby (např. repelentní směsi, směsi 
určené pro aplikaci při potížích s dýchacím 
systémem, oleje pro zklidnění atd.).

INCI: Canola Oil, Glycine soja Oil, Prunus amygdalus 
Dulcis Oil, Lecithin, Carthamus tinctorius Seed Oil, 
Simmondsia chinensis Seed Oil, Olea europaea Fruit 
Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate

061-14/C F0105

REGENCOOL
Chladivá lecitinová emulze vhodná k prokrvující 
regenerační masáži po fyzické aktivitě. 
Díky masáži dochází k odplavení produktů 
metabolismu tkání po zátěži, což má za následek 
relaxační efekt pro svaly, šlachy a klouby. 
Vzhledem k přítomnosti eugenolu omezujícímu 
bolest není vhodné používat před výkonem.

INCI: Aqua, Lecithin, Aloe barbadensis Extract, Urea, 
Butyrospermum parkii Butter, Glycerin, Oryza sativa 
Seed Oil, Cetyl alcohol, Helianthus annuus Seed Oil, 
Mentha piperita Oil, Cetyl palmitate, Simmondsia 
chinensis Seed Oil, Triticum vulgare Germ Oil, 
Panthenol, Lactic acid, Cymbopogon winterianus Herb 
Oil, Cera alba, Tocopheryl acetate, Xanthan Gum, 
Lavandula angustifolia Oil, Juniperus communis Fruit 
Oil, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, Eugenol*, Linalool*, 
Limonene*, Lavandula hybrida Oil, Litsea cubeba Fruit 
Oil, Geraniol*, Citral*, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, 
Retinyl palmitate, Rosmarinus offi cinalis Leaf Oil, Thymus 
serpillum Oil, Salvia offi cinalis Oil, Rosa damascena 
Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus limon Peel Oil, 
Citronellol*, Allantoin

*Alergenní látky rostlinného původu obsažené 
v éterických olejích

010-19/C

PŘÍPRAVKY
PRO OPEŘENCE

Vyškubávání peří u papoušků bývá těžko řešitelný problém. 
AROMAFAUNA opět využila darů přírody a vytvořila 

přípravek, díky kterému může dojít k úplnému potlačení 
škubání a k obnově opeření.

POUŽITÍ:



PŘÍPRAVKY PRO OPEŘENCE
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+ SKOT (POPŘ. OVCE, KOZA)

F0101

FAUNA PARROT
Přípravek vhodný pro ošetřování opeřenců se sklony k vyškubávání peří. Éterické oleje 
obsažené v přípravku mohou působit na psychiku zvířete i proti parazitům, kteří také 
mohou být příčinou vytrhávání peří. Použité éterické oleje z šalvěje a jalovce jsou známé 
svým působením proti parazitům, plísním, virům a bakteriím.

V době používání přípravku se změní zabarvení peří ptáka. Barva bude výraznější, tmavší.

Použití: Pomocí rozprašovače aplikujte na peří opeřence směs 100–200 ml vody a 20 ml 
přípravku. Postačí 2 dávky rozprašovače. Jako prevenci aplikujeme rozmíchaný a protřepaný 
přípravek 1× týdně na peří.

Slovo veterináře: Nemusíte mít obavy, že papoušci pozřou přípravek při své péči o peří. Díky 
složení přípravku ptákům nehrozí žádné zdravotní problémy – naopak, složky éterických olejů 
jsou známé svým působením proti vnitřním parazitům a nežádoucím bakteriím. Přípravek 
se osvědčil i při napadení domácí drůbeže čmelíky.

INCI: Simmondsia chinensis Seed Oil, Thymus vulgaris Flower/Leaf Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, 
Salvia offi cinalis Oil, Juniperus communis Fruit Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Linalool, Limonene

058-14/C

AKUTNÍ STAV: Rozmíchaný a protřepaný přípravek aplikujte 1–2× den-
ně na peří ptáka. V průběhu 2–3 týdnů může dojít k úplnému zameze-
ní vyškubávání peří a k vytváření peří nového. I v této fázi nepřestávejte 

s aplikací. Přípravek aplikujeme i nadále. Po větším opeření používání přípravku 
omezujeme, používáme 1× denně a následně 2× týdně.

PÉČE O KONĚ
Široké spektrum antimikrobiálních účinků éterických 

olejů využíváme v naší řadě výrobků určených 
pro péči o kopyta. Jedná se o produkty jak pro denní 
péči, tak pro kopyta trpící např. hnilobou. Pozitivem je, 

že jejich složení není toxické pro lidi ani zvířata, nehrozí 
ani nebezpečí při pozření.

POUŽITÍ:
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AROMAFAUNA

+ SKOT (POPŘ. OVCE, KOZA)

F0061

HOOFINOL RAPID
Jedná se o lihový přípravek s širokým spektrem účinku určený k desinfekci kopyt, použitelný 
k denní péči. Osvědčil se u kopyt trpících hnilobou. Při akutní „vlhké“ hnilobě dochází během 
několika dní k zasušení a zastavení procesu změny rohoviny. Líh a éterické oleje působí 
proti širokému spektru bakterií a plísní.

Použití: Aplikujte po očištění kopyt. Pokud zvíře trpí hnilobou kopyt, aplikujte zpočátku 2× denně 
po očištění kopyt a odstranění změněné rohoviny. Vhodná je kombinace s HOOFINOL CARE
a HOOFINOL BALM.

Poznámka veterináře: Přípravek využijete při péči nejen o koňská kopyta, ale i při ošetřování 
jiných licho- či sudokopytníků (ovce, kozy, skot).

INCI: Alcohol denat, Thymus vulgaris Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, Euge-
nol*, Lavandula hybrida Oil, Thuja occidentalis Leaf Oil, Linalool*, Limonene*, Geraniol*

*Alergenní látky rostlinného původu obsažené v éterických olejích

014-19/C
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F0085

HOOFINOL CARE
Přípravek hustší konzistence v dávkovacím aplikátoru 
vhodný pro péči o kopyta trpící hnilobou. Po očištění 
a odstranění změněné rohoviny aplikujeme do kopytní rýhy. 
Díky lanolinu do postižené oblasti neproniká vlhkost a dobře 
se uvolňují účinné molekuly přítomných éterických olejů.

Použití: Zpočátku používat 1× až 2× denně, později obden. 
V případě potřeby zabandážujte.

Poznámka veterináře: Přípravek se velmi osvědčil 
i při ošetřování podlomů či jiných ran, ošetření kůže kolem 
korunky a patek či při ošetřování suchých kopyt. Éterické 
oleje navíc odpuzují hmyz.

INCI: Lanolin, Thymus vulgaris Oil, Glycine soja Oil, Melaleuca 
alternifolia Leaf Oil, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, Lavandula 
hybrida Oil, Eugenol, Linalool*, Thuja occidentalis Leaf Oil, 
Limonene*, Geraniol*

*Alergenní látky rostlinného původu obsažené v éterických olejích

F0086

HOOFINOL BALM
HOOFINOL BALM je řidší přípravek pro denní péči 
o kopytní stěnu, zlepšuje stav rohoviny a její pružnost, 
chrání ji proti vysychání a praskání. Éterické oleje působí 
proti rozvoji bakterií či plísní.

Použití: Používejte denně po očištění kopyt, např. pomocí 
štětce.

*Alergenní látky rostlinného původu obsažené v éterických olejích

012-19/C 013-19/C

DIETETICKÉ
PŘÍPRAVKY

Čím mohou éterické oleje pomoci jako součást potravy? 
Řada jich vykazuje přímé antibakteriální, protivirové, 
protiplísňové i antiparazitární účinky, zároveň však 

podporují vyváženost střevní mikrofl óry. Svým působením 
lehce dráždí střevo, čímž zvyšují produkci zažívacích šťáv 

a tak podporují trávení.

POUŽITÍ:
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F0061

VITAMÍN C
Vitamín C, neboli kyselina askorbová, je zásadní pro řadu tělesných funkcí. Je velmi 
důležitý pro podporu imunitního systému. Má skvělé antioxidační účinky. Je potřebný 
i pro tvorbu kolagenu a tedy pro zdravé klouby či zdravou kůži a kvalitní srst. Většina 
živočišných druhů si vitamín C umí syntetizovat, ale např. primáti a morčata si jej 
vytvářet neumí a musí jej v dostatečném množství přijímat v potravě. U psů je vhodné 
jej doplňovat zejména při vysoké tělesné zátěži, při zdravotních problémech i v rámci 
rekonvalescence. Doporučujeme vitamín podávat morčatům, zejména v období 
zimy, kdy není dostatek čerstvého ovoce a zeleniny s vysokým obsahem vitamínu C 
(např. červená paprika, brokolice, jablko, špenát, čerstvé zelené krmení). Vyšší nároky 
na příjem vitamínu jsou i v období březosti a laktace a při onemocnění. Nedostatek 
vitamínu se může projevovat nechutenstvím, hubnutím, problémy se zuby, sníženou 
imunitou, potížemi s reprodukcí, špatným hojením ran nebo nekvalitní srstí.

Použití: Vitamín C je sypký doplněk stravy rozpustný ve vodě.

Dávkování: 

Morčata: 0,5 g* vitamínu C rozmíchat v 10 ml vody, z roztoku pak denně nakapeme 
30 kapek (1 ml) do pitné vody. Vitamín C se poměrně rychle rozkládá, nevyužitý roztok 
skladujte v temnu a chladu, větší objemy dopředu nepřipravujte.  

Psi: denně 0,1 - 0,5 g* (dle velikosti psa) do vody nebo vlhkého krmení

*0,5 g sypkého vitamínu C odpovídá obsahu ¼ čajové lžičky

INCI: Ascorbic acid

014-19/C
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F0201

PAPENDO
Dietetický veterinární přípravek vhodný k podpoře trávení. 
Pomáhá při napadení vnitřními parazity, může usnadňovat 
detoxikaci organismu. Přípravek je vhodným doplňkem 
pro malá zvířata. Obsažený rýžový olej může pomáhat 
snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Neemový olej působí 
jako antibiotikum, antimykotikum. Antiparazitární účinek 
zajišťují oleje, např. česnekový, tymiánový či jalovcový. Mezi 
další obsažené oleje patří i šalvějový, hřebíčkový, tújový.

Použití: Dietetický přípravek je vhodné podávat denně 
do krmiva, a to 1–3 kapky na 400 g hmotnosti zvířete. 
Detoxikační kúru lze provádět 1× za 2–3 měsíce. Jestliže je 
zvíře v domě či bytě, postačí 1× za půl roku.

Slovo veterináře: Některé složky éterických olejů lehce 
dráždí střevo, čímž podporují produkci hlenu, který brání 
uchycení parazitů či nežádoucích bakterií. Zároveň 
dochází ke stimulaci tvorby trávicích šťáv a tím ke zlepšení 
trávení. Při potížích se zažívacím aparátem podáváme 
dlouhodoběji (až měsíc).

INCI: Oryza sativa Bran Oil, Azadirachta indica Seed Oil, Thymus 
vulgaris Oil, Thuja occidentalis Leaf Oil, Juniperus communis Fruit 
Oil, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, Salvia offi cinalis Oil, Foeniculum 
vulgare Oil

Alergeny obsažené v éterických olejích: Eugenol, Limonene, 
Linalool

024-15/C F0200

IMUNOFAUNA
Přípravek vhodný pro posílení imunity zvířete. Jedná se 
o extrakt eleutherococcového kořene s mateřídouškou 
a saturejkou ve 27% alkoholu

Použití: Přípravek se užívá ve formě kapek. Extrakt je vhodné 
nakapat do napáječky nebo misky s vodou. Dávkování 
1 kapka přípravku na 4 kg hmotnosti zvířete 3× denně. Silné 
předávkování se může projevit maximálně nespavostí. 
Kúru lze opakovat i třikrát, vždy s týdenní až dvoutýdenní 
přestávkou. Vhodné je podávat před plánovanou 
vakcinací.

INCI: Aqua, ethylalkohol, Eleutherococc senticocus Root, Thymus 
serpyllum, Satureia hortensis

025-15/C

PŘÍPRAVKY NA 
DEZINFEKCI

Bakterie, viry, plísně či paraziti jsou našimi stálými společníky – 
ať chceme nebo ne. Součástí jejich vývoje mohou být 
i odolná stádia, která dlouhodobě přežívají v prostředí 
- v obuvi, ponožkách, oděvu, koberci, bytovém zařízení, 
v pelíšcích čtyřnohých miláčků i hračkách, ve vlhkých 

místech obydlí. Z toho důvodu je vhodné ošetřovat také tyto 
předměty dezinfekčním přípravkem tak, aby nedocházelo 

k dalšímu šíření těchto stadií do okolí.

POUŽITÍ:



PŘÍPRAVKY NA DEZINFEKCI PŘÍPRAVKY NA DEZINFEKCI

AROMAFAUNA +420 371 140 919 | INFO@AROMAFAUNA.EU | ESHOP.AROMAFAUNA.EU

KDE JE VŠUDE MŮŽEME VYUŽÍT?
Prohlédněte si místa, kde Vám naše produkty pomohou.

Desinfekce 
semišových 
povrchů

Dezinfekce ložního prádla a potahů 
sedacích souprav

Desinfekce nádob
na vodu a jídlo

Dezinfekce zvířecích 
pelechů

Mytí
podlah

F0050

FAUNA DESINF
Lihový dezinfekční přípravek vhodný k lokální i celoplošné aplikaci. Použité éterické 
oleje z tymiánu, čajovníku, hřebíčku a levandule mají dezinfekční účinky. Navíc 
krásně provoní domácnost.

Použití: Pomocí rozprašovače aplikujte přiměřené množství přípravku na předměty. 
Pro lepší působení dezinfekce doporučujeme po jeho aplikaci ošetřené předměty 
vložit do plastikového sáčku a uzavřít nebo folií přikrýt, aby nedošlo k příliš rychlému 
odpaření přípravku. Přípravkem ošetřete 2× týdně celou plochu a zakryjeme 
přikrývkou. Po aplikaci neomývejte! Při ošetření pohovky, postele či koberce zároveň 
omezujeme výskyt roztočů či spor plísní, které mohou působit jako alergeny.

Slovo veterináře: Přípravek je vhodný pro dezinfekci podestýlky, vnitřků terárií, klecí 
drobných zvířat. Využitelný je také jako dezinfekce drobných poranění. FAUNA DESINF
mějte po ruce také při výskytu hot spotů, kdy si zvíře škrábe a líže svědivé místo, a díky 
následné bakteriální infekci dochází k rozvoji bolestivé mokvavé rány. Éterické oleje 
působí proti širokému spektru bakterií, olej z hřebíčku navíc tlumí bolest.

INCI: Alcohol denat., Thymol, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Citrus limon Peel Oil, Limonene, 
Cinnamomum zeylanicum Bark Oil, Eugenia caryophyllus Leaf Oil, Eugenol, Cinnamal, Lavandula 
angustifolia Oil, Thymus vulgaris Oil, Linalool, Citral, Benzyl benzoate



PŘÍPRAVKY NA DEZINFEKCI
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F0051

AROMA SANITOL
Dezinfekční přípravek a aromačistič vhodný pro omývání kotců, 
zvířecích záchodků, akvárií, terárií, podlah atd. Pomůže udržovat 
domácnost čistou a vonící. Dezinfekční účinek je zaručen i díky 
použitému pomerančovému a tymiánovému oleji. Ani vyšší 
koncentrace nedráždí sliznice. Navíc všechny použité suroviny 
vykazují vynikající biologickou odbouratelnost.

Použití: Na podlahy a hladké plochy stačí 1–2 polévkové lžíce 
na 5 litrů vody.

INCI:,Citrus aurantinum dulcis Peel Oil, Limonene, Alcohol denat, Turpentine, 
Polysorbate 80, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Linalool, Thymol, Citral

SMĚSI
ÉTERICKÝCH

OLEJŮ
Aromaterapie Fauna využívá darů přírody, aby vytvořila 
různé směsi éterických olejů s širokým polem působnosti. 

Při používání koncentrovaných éterických olejů 
doporučujeme opatrnost.

POUŽITÍ:
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V naší nabídce na 
eshop.aromafauna.eu 
najdete i velké množství 

jednodruhových
éterických olejů

F0072

ENDOPARAZIN
Směs éterických olejů s možnými antiparazitárními účinky vhodná pro větší zvířata. Přípravek má 
charakteristickou česnekovou vůni. Obsažené oleje z česneku a tymiánu mohou napomáhat 
očistě těla od vnitřních parazitů.

Slovo veterináře: Řada éterických olejů vykazuje účinnost proti vnitřním parazitům, čehož 
bylo využito při vytváření receptury tohoto přípravku. Při aplikaci ENDOPARAZINu volíme z níže 
uvedených možností aplikace.

INCI: Thymus vulgaris Oil, Thuja occidentalis Leaf Oil, Juniperus communis Fruit Oil, Eugenia caryophyllus 
Flower Oil, Salvia offi cinalis Oil, Allium sativum Bulb Oil

Použití při detoxikaci
dýchacích cest:

Nakapejte pár kapek přípravku na 
kousek chleba. Při metabolismu 

éterických olejů (např. česnekového 
oleje) dochází k vylučování některých 

jejich složek i plícemi, působí tedy 
i v tomto orgánu.

Použití proti parazitům
ve střevech:

Aplikujte 1 kapku přípravku na 7 kg 
hmotnosti zvířete na granule nebo do 
želatinové tobolky 1× denně po dobu 

10 dní, následovat by měla týdenní 
přestávka. Přípravek napomáhá likvidovat 
parazity, jako jsou tasemnice, škrkavky, či 
roupy. Kúru lze opakovat podle potřeby 

a aktuálního nálezu parazitů.



SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ

AROMAFAUNA +420 371 140 919 | INFO@AROMAFAUNA.EU | ESHOP.AROMAFAUNA.EU

F0070

ANTIPARAZIN
Směs éterických olejů z levandule, eukalyptu a tymiánu 
vhodná k odpuzování parazitů žijících v srsti a kůži. 
Smícháním ANTIPARAZINU s olejovým základem vytvoříte 
ochrannou směs. Mezi vhodné nosiče patří především 
jojobový olej či FAUNA LECITOL N.

Použití: Olejový přípravek aplikujte vmasírováním převážně 
na zvířata s krátkou srstí, jako jsou koně či krátkosrstí psi. 
Směs ANTIPARAZINU a oleje můžete použít i pro dlouhosrsté 
miláčky, zde však počítejte s tím, že chlup bude z počátku 
mastný. Koncentrace přípravku by měla být 6–9 kapek 
směsi na 10 ml jojobového oleje či lecitolu. U dlouhosrstých 
i krátkosrstých zvířat je vhodnější nanášet přípravek 
na vlhkou srst.

INCI: Lavandula angustifolia Oil, Eucalyptus globulus Leaf Oil, 
Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Thymus vulgaris Oil

F0071

INSEKTIN
Směs éterických olejů s možnými repelentními účinky. 
Obsažené éterické oleje jsou známy svojí schopností 
odpuzovat létavý hmyz a parazity. Navíc tato příjemně 
vonící směs vykazuje i osvěžující a uklidňující účinky.

Použití: Přípravek lze aplikovat buď přímo do srsti, nebo 
jej můžeme přidat do krémů či olejových základů. Není 
vhodné používat INSEKTIN přímo na kůži. Pár kapek 
přípravku lze nakapat např. na obojek či postroj zvířete. 
Přípravek INSEKTIN má velice silnou aromatickou vůni, 
proto buďte při jeho aplikaci opatrní.

INCI: Eucalyptus globulus Leaf Oil, Cedrus deodara Wood Oil, 
Cymbopogon winterianus Herb Oil, Eugenia caryophyllus Leaf 
Oil, Lavandula angustifolia Oil, Mentha piperita Oil, Cymbopogon 
schoenanthus Oil, Illicium verum Fruit Oil, Cinnamomum camphora 
Wood Oil, Salvia offi cinalis Oil, Ocimum basilicum Oil, Thymus vulgaris 
Oil, Pogostemon cablin Oil

F0073

FAUNA HAPPY
Adaptační směs éterických olejů s možnými uklidňujícími účinky díky obsaženému 
pomerančovníku, bazalkovému a tymiánovému oleji. Přípravek byl vytvořen především 
pro zvířata ve stresu, např. z důvodu odloučení od majitele. Použité éterické oleje jsou známé 
svým působením na emoce, není proto doporučeno podávání po delší časové období, 
aby nedošlo k ovlivnění přirozených projevů a chování zvířete (aplikujeme maximálně 
3 měsíce při nižších dávkách). Přípravek napomáhá i při cestování autem.

Použití: Před jízdou (cca 15 minut) či jinou stresovou situací je vhodné potřít oblast 
nad čumákem či náprsenku nebo aplikovat 1 kapku přímo do tlamy. Není vhodné používat 
přípravek dlouhodobě a ve vysoké koncentraci!

INCI: Citrus aurantinum dulcis Peel Oil, Ocimum basilicum Oil, Artemisia dracunculus Oil, Thymus serpyllum 
Oil, Zingiber offi cinalis Root Oil
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Aplikace do terárií
Éterické oleje lze aplikovat 

na kameny či větve 
v teráriu.

Odpařování ze dřeva
Éterický olej aplikujeme na 

bukové kuličky a necháme ÉO 
pomalu odpařovat. ROSTLINNÉ

OLEJE A MÁSLA
Všechny rostlinné oleje a másla jsou potravinářské kvality. 
Mohou sloužit jako tukové základy pro vytvoření vlastních 

produktů, alternativních přípravků.

POUŽITÍ:



Dóza 100 ml

Rostlinný olej

Bambucké
máslo

Éterický 
olej

VYTVOŘTE SI
VLASTNÍ PŘÍPRAVEK

ROSTLINNÉ OLEJE A MÁSLA
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ROSTLINNÉ OLEJE A MÁSLA

Pro přípravu vlastního balzámu rozehřejeme 
ve vodní lázni bambucké máslo a přidáme 
8-10 % rostlinného oleje. Do chladnoucího 
tukového základu přidáme éterické oleje, 
nalijeme do dózy a umístíme na 30 minut
do mrazáku.

1 % — 30 kapek
2 % — 60 kapek
3 % — 90 kapek
10 ml éterického oleje odpovídá objemu 300 kapek

4 % — 120 kapek
5 % — 150 kapek

NA 100 ml TUKOVÉHO ZÁKLADU POUŽIJTE DLE 
POŽADOVANÉ KONCENTRACE NÁSLEDUJÍCÍ 
MNOŽSTVÍ ÉTERICKÉHO OLEJE:

F0092

SHEA BUTTER AE
Shea Butter, neboli bambucké máslo, patří k velice zajímavým surovinám, které lze používat 
k ošetření pokožky i bez dalšího zpracování. Jedná se o velmi jemný rostlinný tuk s vynikající 
snášenlivostí, který může napomáhat stabilizaci vlhkosti pokožky.

Použití: Rostlinný tuk určený pro ošetřování zejména suché, velmi citlivé a vnímavé pokožky.

INCI: Butyrospermum parkii Butter, Lecithin, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Beta carotene

+420 371 140 919 | INFO@AROMAFAUNA.EU
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F5023

OLEJ Z VLAŠSKÝCH 
OŘECHŮ LZT
Velmi jemný nedráždivý olej s příznivými účinky při vnitřním i vnějším použitím. Má 
vysoký obsah nenasycených mastných kyselin, vitaminů A, B, B6 a spoustu minerálních 
látek. Je známý jako účinný antioxidant.

Olej lze aplikovat zevně, kdy může mít protizánětlivé účinky a tak napomáhá při hojení 
drobných ran. Vhodný je pro suchou pokožku se sklonem ke svědění a ekzémům. Při 
masáži může přispívat ke zmírnění bolestivých stavů svalů a kloubů.

Lze jej podávat vnitřně jako doplněk stravy pro podporu střevní mikrofl óry, zlepšení 
imunity a ke zlepšení kvality srsti.

INCI: Juglans regia Seed Oil

F5009

MANDLOVÝ ROSTLINÝ 
OLEJ LZT
Olej získávaný lisováním mandlových jader. Je velice oblíbeným masážním olejem kvůli 
výborné roztíratelnosti a vstřebávání do pokožky. Obsahuje vitamin A a E, z minerálů 
draslík a v neposlední řadě důležitý lecitin. Olej je téměř bez vůně, není dráždivý.

Olej má zvláčňující, regenerační a uklidňující účinky. Skvěle se hodí pro pokožku 
bezsrstých zvířat.

Použití: MANDLOVÝ OLEJ LZT je vhodný k vytváření vlastních masážních kompozic. Lze jej 
využít čistý nebo jako nosič přidaného éterického oleje.
INCI: Prunus amygdalus dulcis Oil
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F0091

PUPÁLKOVÝ 
OLEJ
Rostlinný olej vhodný jako doplněk stravy pro zlepšení 
metabolismu a kvality srsti. Díky omega-3 a 6 mastným 
kyselinám může být výborným pomocníkem při kožních 
onemocněních.

Použití: Doporučené dávkování je půl až jedna 
čajová lžička 1–2× denně. Olej je vhodný 
pouze k vnitřnímu použití (nikoli na srst), jelikož 
na vzduchu intenzivně oxiduje, tedy žlukne.
Zvíře by pak mohlo zapáchat.

INCI: Oenothera biennis Oil

F5009

JOJOBOVÝ OLEJ LZS
Olej (ačkoli chemicky řazen mezi vosky), jehož velkou výhodou je vysoká 
stabilita na vzduchu - nežlukne. Zásadní je jeho schopnost zvýrazňovat 
pigmenty srsti. Může vykazovat vynikající regenerační účinky a napomáhá 
stabilizovat vlhkost v pokožce. Je vhodný pro jakýkoli typ pokožky, zejména 
pak pro suchou. Olej má výbornou skluznost, nezanechává na pokožce lesk, 
ale hedvábný mat. Nedochází k jeho smývání vodou. Díky svému složení je 
vhodný pouze k zevnímu použití.

Použití: Čistý jojobový olej lze použít k masážím pokožky a svalstva zvířete 
i jako tukový nosič libovolných éterických olejů.

Poznámka: Olej se nepoužívá jako potravina, prochází trávicím traktem 
nezměněn.

INCI: Simmondsia chinensis Seed Oil
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F5031

KONOPNÝ OLEJ LZS
Rostlinný olej určený k obohacení krmiva. Je dobrým zdrojem esenciálních 
nenasycených mastných kyselin, které jsou důležité pro správnou funkci 
buněčných membrán, oběhového systému a pro imunitu. Dále má vysoký 
obsah železa, hořčíku, manganu a vitamínů důležitých pro organismus. Slouží 
i jako zdroj energie. Pro své regenerační a protizánětlivé účinky je konopný 
olej vhodným doplňkem stravy při chronických chorobách pokožky. Je také 
dobrým antioxidantem. Olej má nazelenalou barvu.

Použití: Konopný olej lze využít jako doplněk stravy u březích a laktujících fen. 
Je vhodný pro mláďata v růstu i pro psy a kočky krmené syrovou stravou 
(BARF). Doporučujeme podávat do krmiva i psům při extrémní zátěži 
(sportovní, služební) nebo při onemocněních pokožky.

Dávkování pro psy: 1 až 2 čajové lžičky denně (dle dalších podávaných 
doplňků a dle váhy zvířete)

INCI: Cannabis sativa Seed Oil

F5006

LNĚNÝ OLEJ LZT
Doplněk stravy vhodný k podpoře trávení a při kožních problémech. Má blahodárný 
vliv na pokožku a srst. Používá se i jako prevence srdečních chorob. Lněný olej 
je zdrojem alfa  -linolenové kyseliny, která zajišťuje strukturní integritu buněčných 
membrán. Lze jej využívat i při reprodukci, protože má pozitivní vliv u březích fen 
a mláďat díky obsaženým omega-3 mastným kyselinám. Vzhledem ke svému 
složení je olej náchylný k oxidaci, která se následně projeví hořkou chutí. Je tedy 
potřeba jej skladovat v chladu a temnu.

Použití: Lněný olej je vhodným doplňkem stravy pro psy a kočky krmené syrovou 
stravou (BARF), ale i pokud je zvíře vystavováno extrémní zátěži (canicross, agility). 
Díky obsahu nenasycených mastných kyselin může sloužit i jako pomocník 
při dermatologických problémech (podáváme vnitřně). Podávat jej můžete 
v průběhu březosti a laktace.

Dávkování pro psy: 1 až 2 čajové lžičky denně (dle dalších podávaných doplňků 
a dle váhy zvířete)

INCI: Linum usitatissimum Seed Oil
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F5003

BRUTNÁKOVÝ
OLEJ LZT
Vhodný doplněk stravy při léčbě dermatologických onemocněních. Olej 
je nejbohatším zdrojem nutričně důležité omega-6 mastné kyseliny (gama -
-linolenové). Tu tělo přeměňuje i na látku, která se podílí na srážení krve. 
Obohacování krmné dávky BRUTNÁKOVÝM OLEJEM může ovlivnit hladinu 
cholesterolu a omezovat tvorbu zánětů.

Použití: Přidáváme jej do krmiva pro zlepšení stavu pokožky se sklonem 
k atopickým ekzémům, při alergických dermatitidách a při projevech suché, 
šupinaté a svědivé pokožky. Brutnákový olej je vhodným doplňkem stravy pro 
psy a kočky krmené syrovou stravou (BARF).

Dávkování pro psy: 1 až 2 čajové lžičky denně (dle dalších podávaných 
doplňků a dle váhy zvířete)

INCI: Borago offi cinalis Seed Oil

F5013

OLEJ Z RÝŽOVÝCH
KLÍČKŮ LZT
Rostlinný olej vhodný pro své regenerační, hojivé a hydratační vlastnosti. Je dobrým 
antioxidantem, v jeho složení objevíme řadu důležitých vitamínů. Obsahuje složky, 
které snižují hladinu cholesterolu, zlepšují krevní oběh a podporují kardiovaskulární 
systém, mírní záněty. Má pozitivní vliv na svalovou tkáň, což ocení zejména sportovně 
a jinak intenzivně fyzicky využívaná zvířata. Je vhodný i pro březí a laktující samice 
i mláďata.

Použití: Doporučujeme podávat jako doplněk stravy zvířatům vystaveným extrémní 
fyzické zátěži (agility, canicross). Při správném dávkování je olej bezpečný i pro březí 
a laktující feny. Pozitivní vliv na pokožku a srst je patrný nejen při vnitřním používání – 
využitelný je i pro vnější aplikaci na suchou pokožku, poškozenou a jemnou srst 
(spíše jako součást přípravků).

Dávkování pro psy: 0,5 až 2 čajové lžičky denně (dle dalších podávaných doplňků 
a dle váhy zvířete)

INCI: Oryza sativa Bran Oil
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