สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์(ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น
Neprovit vitamin supplement fordogs. Specially
formulated to promote healthy kidney function.
Rich in omega 3 & 6, iron, and folic acid to prevent
anemia. เนโปรวิท วิตามินเจลสำาหรับบำารุงไตโดยเฉพาะ มีส่วน

ผสมของกรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 สูง และยังมีธาตุเหล็กและโฟลิค
เอซิดที่ช่วยป้องกันภาวะเลือดจาง ช่วยลดปริมาณโปรตีนเพื่อให้ไตทำา
งานน้อยลง สำาหรับสุนัข
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
NT206 30 grams | 30 กรัม
fl200 fl189
Odorless & MaxiCoat supplements. Probiotic & Prebiotic supplement. Odorless - reduces skin, stool, and oral odor. MaxicCoat helps skin conditions and promotes healthy skin & Coat. อาหารเสริม

บำารุงขนสำาหรับสุนัข ที่ใช้ส่วนผสมของ โปรไบโอติค และ พรีไบโอติค ที่ช่วยกำาจัดจุลินทรีย์ใน
ร่างกาย โอดอร์เลส ช่วยลดกลิ่นมูล กลิ่นปาก และกลิ่นตัว แมกซี่ โค้ท ช่วยบำารุงขน รักษา
โรคผิวหนัง และลดขนร่วง เม็ดอาหารเสริมผสมรสชาติอร่อย กินง่าย
I tem#
NT912A
NT912B
NT913A
NT913B
NT910A
NT910B
NT910A
NT910B

Description
Odorless <10kg 50g | โอดอร์เลส สุนัข <10กก. 50ก.
Odorless <10kg 250g | โอดอร์เลส สุนัข <10กก. 250ก.
Odorless >10kg 50g | โอดอร์เลส สุนัข >10กก. 50ก.
Odorless >10kg 250g | โอดอร์เลส สุนัข > 10กก. 250ก.
Maxicoat <10kg 50g | แมกซี่โค้ท สุนัข < 10กก. 50ก.
Maxicoat <10kg 250g |แมกซี่โค้ท สุนัข < 10กก. 250ก.
Maxicoat >10kg 50g | แมกซี่โค้ท สุนัข > 10กก. 50ก.
Maxicoat >10kg 250g | แมกซี่โค้ท สุนัข> 10กก. 250ก.

ปกติ
฿160
฿480
฿160
฿480
฿160
฿480
฿160
฿480

สมาชิก
฿152
฿456
฿152
฿456
฿152
฿456
฿152
฿456

Beaphar Top 10 Multi-Vitamin Tablets.
Helps promote healthy skin & coat,
bright eyes, and strong muscles. With
added calcium and L-Carnitine. วิตามิน

Item#
GM274

I-Fur Plus Skin & Coat Supplement in tablet form. Great
taste and easy to give.

ไอ-เฟอร์ พลั ส Õ“À“√‡ส√‘ ¡ ∫”√ÿ ß ¢π·≈–º‘ « Àπ— ß ¢Õßสÿ π — ¢ ·≈–
·¡«„ÀÈ¡ส’ ¢ÿ ¿“æ¥’ ‡ªìπ‡ß“ß“¡ ส“¡“√∂„Àâ‰¥âÕ¬à“ßส¡Ë”‡ส¡Õ ¡’√ส™“µ‘Õ√ËÕ¬
„ÀÈßË“¬ ™Ë«¬∫”√ÿß¢π„ÀÈ‡ªÁπ¡—π‡ß“¥È«¬§ÿ≥ส¡∫—µ‘¢‘ß°√¥‰¢¡—π‚Õ‡¡°È“ 3
·≈– 6
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
NT523A 25 Tablets | 25 ‡¡Á¥
fl230
fl218
Asta Coat Krill Oil Skin & Coat Supplement with
lecithin. Relieves skin and joint inflammation and
promotes cardiovascular health.

นำ้ามันบำารุงขนเข้มข้นจากกุ้งเคย ที่ให้กรดไขมันโอเมก้าที่ดีเยี่ยม ช่วยลด
การอักเสบของผิวหนัง และบำารุงขนให้เป็นเงางาม ลดการหลุดร่วง และ
ยังช่วยลดการอกเสบของข้อต่อกระดูกอีกด้วย
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
NT515 50 Tablets | 50 ‡¡Á¥
fl1,100 fl1,045

รวม ท็อปเท็น จากเบียฟาร์ มีส่วนผสมของแคลเซี่ยมที่
ช่วยบำารุงกระดูก กรดไขมันโอเมก้าทีช่ ว่ ยบำารุงขน พร้อม
แอลคาร์นีทีนและโปรตีนเสริมเพื่อช่วนให้กล้ามเนื้อแข็ง
แรง มีวิตามิน A, B1 , B2, B6, B12, C, D3, และ E ให้ 1
เม็ดต่อนำา้หนัก 5 กก. ทุกวัน
Description
ปกติ
สมาชิก
180 Tabs | 180 ‡¡Á¥
fl275
fl259
O.F.A. Plus EZ-C Caps. Fatty acid supplements for
healthy skin & coat.

«‘ µ “¡‘ π ∫”√ÿ ß ¢π ‚Õ‡Õø‡Õæ≈— ส ‡À¡“–ส”À√— ∫ สÿ π — ¢ À√◊ Õ ·¡«∑’ Ë ¡ ’
ª—≠ À“‚√§º‘«Àπ— ß ¢π·ÀÈ ß µ°ส–‡°Á ¥ ™Ë « ¬√— °…“‚√§º‘ « Àπ— ß ·≈–
∑”„ÀÈ ¢ π‡ªÁ π ¡— π ‡ß“ „™È ° — ∫สÿ π — ¢ À√◊ Õ ·¡«ª√–°«¥‰¥È ¥ ’ ¡’ „ ÀÈ ‡ ≈◊ Õ °
ส”À√—∫สÿπ—¢·≈–·¡«¢π“¥‡≈Á°·≈–¢π“¥„À≠Ë
Item#
NT459A
NT459B
NT458A
NT458B

Description
Small Dogs 20 Caps|สÿπ—¢æ—π∏ÿÏ‡≈Á° 20‡¡Á¥
Small Dogs 60 Caps|สÿπ—¢æ—π∏ÿÏ‡≈Á° 60‡¡Á¥
Large Dogs 20 Caps|สÿπ—¢æ—π∏ÿÏ„À≠Ë 20‡¡Á¥
Large Dogs 60 Caps|สÿπ—¢æ—π∏ÿÏ„À≠Ë 60‡¡Á¥

ปกติ
fl260
fl760
fl380
fl1,120

สมาชิก
fl247
fl690
fl361
fl1,064

Hairball Solution. Hairball elimination gel with MirraCoat skin and coat conditioner, vitamin supplement,
and taurine.

‡®≈ส≈“¬°ÈÕπ¢π„π∑ÈÕß·¡« ·Œ√Ï∫Õ≈‚´≈Ÿ™π—Ë °‘πßË“¬ ™Ë«¬„ÀÈ¢π„π∑ÈÕß‰¡Ë®∫—
µ—«‡ªÁπ°ÈÕπ·≈–ส“¡“√∂∂Ë“¬ÕÕ°‰ª‰¥È æ√ÈÕ¡‡ส√‘¡«‘µ“¡‘π∫”√ÿß¢π «‘µ“¡‘π
√«¡ ·≈–∑Õ√’π
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
NT449 3.5 oz. | 3.5 ÕÕπ´å
fl360 fl339
Nutri Plus Gel - Nutritional
and Energy Supplement For
dogs & cats recovering from
illness or active/hunting/
working dogs

NutriPlus-Gel ‡®≈∫”√ÿßสÿ¢¿“æสŸµ√‡¢È¡¢Èπ Õÿ¥¡‰ª¥È«¬§ÿ≥§Ë“«‘µ“¡‘π·≈–·√Ë∏“µÿ∑’Ë®”‡ªÁπµËÕ
√Ë“ß°“¬ ™Ë«¬„À้ ส—µ«Ï‡≈’È¬ß¡’สÿ¢¿“æ√Ë“ß°“¬∑’Ëส¡∫Ÿ√≥Ï ¡’√ส™“µ‘·สπÕ√ËÕ¬ µ‘¥„®∑ÿ°√“¬
„™È∫’∫„ÀÈสÿπ—¢‡≈’¬°‘π‰¥ÈßË“¬°«Ë“™π‘¥‡¡Á¥ ‡À¡“–ส”À√—∫สÿπ—¢¢“¥ส“√Õ“À“√
∑’ËµâÕß°“√°“√∫”√ÿß„π√–¬–ส—Èπ ¢π“¥ 4.5 ÕÕπ´Ï
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
NT137 4.5 oz. | 4.5 ÕÕπ´å
fl350
fl325

SHED-X Dermaplex. Minimizes excessive shedding up to 90% with
visible results within 2 weeks. Made in USA. °√¥‰¢¡—π∫”√ÿß¢π ‡™Á¥-‡ÕÁ°´Ï ส

°—¥®“° πÈ”¡—π·ø≈Á°´’È¥·≈–πÈ”¡—π®“°ª≈“πÕ√Ï‡«¬Ï ™Ë«¬≈¥¢π√Ë«ß º‘¥ª°µ‘‰¥È∂÷ß 90% ·≈–∫”√ÿß
¢π‰¥È√«¥‡√Á«‡ÀÁπ§«“¡·µ°µË“ß¿“¬„πสÕßส—ª¥“ÀÏ „ÀÈºส¡°ั∫Õ“À“√À√◊Õ„ÀÈ‡ªÁπ√“ß«—≈°Á‰¥È
¡’„ÀÈ‡≈◊Õ°ส”À√—∫·¡«·≈–สÿπ—¢ º≈‘µ„πสÀ√—∞Õ‡¡√‘°“
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
NT721A Dogs 245 ml. | สÿπ—¢ 245 ¡≈.
fl320
fl304
NT721B Dogs 473 ml. | สÿπ—¢ 473 ¡≈.
fl525
fl499
NT722A Cats 245 ml. | ·¡« 245 ¡≈.
fl320
fl304

COSEQUIN® Taste HA #1 Veterinarian recommended joint health supplement brand. Formulated to help keep healthy dogs active. โคซีควิน อาหาร

เสริมข้อต่อกระดูกสำาหรับสุนขั ในรูปแบบขนม กินง่าย ช่วยชลอการเสือ่ ม
ของจ้อต่อกระดูก เหมาะกับสุนขั พันธุท์ มี่ คี วามเสีย่ งต่อโรคข้อสะโพกอัก
เสบและสุนัขสูงอายุที่ข้อเริ่มเสือ่มเพื่อให้เจ็บปวดน้อยลง
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
NT415
40 Tablets |40 ‡¡Á¥
fl1,500 fl1,425
Zoom Around the Room® high-test organic catnip contains
only the leaf and the flower. Can be used on your cat's favorite toy or just give 'em the nip.

ซูมอะราวนด์เดอะรูม แคทนิ
ปออร์แกนิคที่คัดมาเฉพาะส่วนใบและดอกที่มีกลิ่นชวนแมวเล่นที่เข้มข้น
ที่สุด ใชใส่ในของล่นแมวหรือโรยบนพื้นให้แมวคุ้มคลั่งจากกลิ่นที่ไม่เป็น
อันตรายนี้ บรรจุในถุงซิปล็อคเก็บได้เมื่อใช้เหลือ
Item# Description
ปกติ สมาชิก
CT021 0.5 OZ | 0.5 ออนซ์
fl88 fl79

อาหาร ร | 15 | NUTRITION

สั่งสินค้า โทร: 0-2212-9172 9.00น.- 19.00น. (จันทร์-เสาร์) 11.00น. - 19.00น. (อาทิตย์)
Zeal Pet Milk. Lactose-free, premium

Beaphar Drucal. Calcium supplements with
added minerals and vitamin rich algae.

grade New Zealand milk. Can be given as
reward for adult dogs or to puppies. Sold
in pack of three.

ดรูคาล แคลเซียมชนิดผงสำาหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ใช้เสริม
บำารุงกระดูกพร้อมวิตามินบำารุงสุขภาพสกัดจากสาหร่ายทะเล
เหมาะกับสัตว์เลี้ยงที่มีภาวะการขาดแคลเซี่ยมหรือมีกระดูก
ไม่แข็งแรง หรือกินอาหารไม่สมดุลย์
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
NT210 500 g | 500 กรัม
฿290 ฿275

นมสำาหรับสุนัขโดยเฉพาะจาก ซีล สกัดแล็คโตสอ
อกทำาให้ไม่เกิดอาหารท้องเสีย นมคัดพิเศษกลิ่น
หอม ผลิตและนำาเข้าจากนิวซีแลนด์ ขวดปิดเปิด
ง่าย แช่ตู้เย็นได้ ให้กับสุนัขโตแล้วเป็รางวัล หรือ
ให้กับลูกสุนัขที่นมแม่ไม่เพียงพอได้ จำาหน่ายแพ๊
คละสามขวด

Item# Description
NT932A One 380 ml | 380 มล. x 1 ขวด
NT932B One 1 liter | 1000 มล. x 1 ขวด

ปกติ
฿105
฿199

I-Cal Plus Calcium Supplement

ไอ-คาล พลั ส ·§≈‡´’ ¬ ¡ส”À√— ∫ สÿ π — ¢ ™Ë « ¬„ÀÈ ≈ Ÿ ° สÿ π — ¢ æ— ≤ π“
‚§√ßส√È “ ß°√–¥Ÿ ° ·≈–¢È Õ µË Õ „ÀÈ · ¢Á ß ·√ß „™È ‰ ¥È ° — ∫ ·¡Ë ส — µ «Ï
„π√–À«Ë“ßµ—ßÈ §√√¿Ï ·≈–¡’≈°Ÿ ÕËÕπ À√◊Õส—µ«Ïª«Ë ¬„π√–¬–æ—°ø◊πÈ สÿπ¢— „™Èß“π
À√◊Õสÿπ—¢‡°¡°’Ã“
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
NT414A 25 Tablets | 25 ‡¡Á¥
fl150
fl142

สมาชิก
฿99
฿189

Pets Smile Goat Milk. 100% sterilized goat's milk. No refrigeration needed. Can be used as milk supplement for puppies
and lactating bitches.

π¡·æ–‡æÁ∑ส‰¡≈Ïส‡µÕ√Ï√‰‘ ≈´Ï „™È∑¥·∑ππ¡·¡Ëสπÿ ¢— ∑’‰Ë ¡Ë‡æ’¬ßæÕ À√◊Õ‡¡◊ÕË ·¡Ëสπÿ ¢—
∑’‡Ë µÈ“π¡Õ—°‡ส∫/πÈ”π¡‡ªÁπæ‘… ¬ËÕ¬ßË“¬ ¥Ÿ¥´÷¡‰¥È¥’ ‰¡Ë∑”„ÀÈ∑ÕÈ ß‡ส’¬ ∫”√ÿß¢π
·≈– °√–¥Ÿ° „™È°∫— สÿπ¢— 2 «—π¢÷πÈ ‰ª
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
NT332
400 cc. | 400 ´’´’
fl79 fl75
NT332P
Case of 24 | 24 °ª.
fl1,872 fl1,776

PetAg Calcium Phosphorus. Highly palatable, chewable tablets for dogs and cats

Õ“À“√‡ส√‘¡·§≈‡´’¬¡øÕสøÕ√—สส”À√—∫สÿπ—¢·≈–·¡« ≈Ÿ°สÿπ—¢ ·≈–≈Ÿ°·¡«∑’Ë
°”≈—ß‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ √«¡∂÷ß·¡Ë·≈–≈Ÿ°สÿπ—¢µ—Èß∑ÈÕß·≈–„ÀÈπ¡≈Ÿ°‡æ◊ËÕ„ÀÈ¡’πÈ”π¡
¡“°·≈–‡æ◊ËÕ„ÀÈ≈Ÿ°‡®√‘≠‡µ‘∫‚µÕ¬Ë“ßส¡∫Ÿ√≥Ï ¡’สË«πºส¡¢Õß·§≈‡´’¬¡·≈–
øÕสøÕ√—ส„πª√‘¡“≥∑’Ë‡À¡“–ส¡ ·≈–«‘µ“¡‘π D
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
NT411
50 Tablets | 50 ‡¡Á¥
fl430
fl408

π¡ส”À√—∫≈Ÿ°สÿπ—¢
·√°‡°‘¥ „™È„π°√≥’∑’Ë·¡Ëสÿπ—¢¡’π¡‰¡ËæÕ À√◊Õ„™È„π°“√∫”√ÿß·¡่สÿπ—¢
„π√–¬–„ÀÈπ¡≈Ÿ° ª≈Õ¥¿—¬µËÕ·¡Ëสÿπ—¢·≈–≈Ÿ°สÿπ—¢ °≈‘ËπÀÕ¡‡ªÁπæ‘‡»…
„°≈È‡§’¬ß°—∫π¡·¡Ëสÿπ—¢
Prema Lac Powder Milk Replacer

Item# Description
NT351 Powder 400 g.| ™π‘¥ºß 400 °.

Prebiotic. Oral Electrolyte Supplement. æ√’‰∫‚Õµ‘§
πÈ”‡°≈◊Õ·√Ëºส¡«‘µ“¡‘πส”À√—∫≈–≈“¬πÈ”„ÀÈสÿπ—¢À√◊Õ·¡«
∑’ËªË«¬ ÕËÕπ‡æ≈’¬®“°Õ“°“» √ÈÕπÀ√◊Õ°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬
≈¥§«“¡‡§√’¬¥®“°°“√∂Ÿ°¢—ß ™Ë«¬„ÀÈ¡’·√ß ‡°‘¥§«“¡Õ¬“°
Õ“À“√ ≈¥Õ“°“√´÷¡ ™Ë«¬„ÀÈส—µ«ÏªË«¬ฟ◊Èπµ—«‡√Á«¢÷Èπ
Item# Description
ปกติ สมาชิก
NT205 15g Sachet | ´Õß 15 °√—¡ fl29 fl25
NT205 15g x 12 Sachet | 12 ´Õß fl312 fl264

ปกติ สมาชิก
fl169 fl149

Esbilac Milk Replacer

‡Õส∫‘·≈§™π‘¥ºß º≈‘µ¿—≥±åπ¡ส”À√—∫สÿπ—¢‚¥¬‡©æ“– ‡À¡◊Õπ
πÈ”π¡®“°·¡àสÿπ—¢¡“° ‡À¡“–ส”À√—∫≈Ÿ°สÿπ—¢°”æ√â“ สÿπ—¢‡≈Á°
·≈–„™â‡ส√‘¡สÿ¢¿“æสÿπ—¢‚µµ—Èß§√√¿å À√◊Õ„π√–¬–‡≈’¬È ß≈Ÿ°
™à«ßæ—°øîπô À≈—ßªÉ«¬ À√◊Õสÿπ¢— ¡’Õ“¬ÿ¡“°

Four Paws Pet Nurser Kit. Scientifically designed
by veterinarians and breeders. Includes two nipples and one bottle cleaner.

ชุดขวดนมสำาหรับลูกสัตว์แรกเกิด ออกแบบโดยสัตวแพทย์และผูเ้ พาะ
พันธุ์ ใช้เลี้ยงลูกสัตว์เกิดใหม่ได้ทุกชนิด ในชุดมีขวด 1 ขวด จุกนม 2
จุก และแปรงล้างขวดนม

KMR Kitten Milk Replacer

‡§‡ÕÁ¡Õ“√Ï‡ªÁπÕ“À“√∑¥·∑ππ¡·¡Ë·≈–Õ“À“√‡ส√‘¡
ส”À√— ∫ ·¡« ¡’ ส Ë « πª√–°Õ∫ส”§— ≠ √«¡∂÷ ß ∑Õ√’ π
§√∫§ÿ ≥ §Ë “ ∑’ Ë ≈ Ÿ ° ·¡«µÈ Õ ß°“√ ส“¡“√∂„™È ‡ ≈’ È ¬ ß≈Ÿ °
·¡«°”æ√È“·¡Ë‰¥ÈÕ¬Ë“ß¥’
Item# Description
ปกติ สมาชิก
NT363 Esbilac 12 oz.| ‡Õส∫‘·≈§ 12 ÕÕπ´å
fl1,230 fl1,165
NT364A KMR 6 oz. | ‡§‡ÕÁ¡Õ“√Ï 6 ÕÕπ´å
fl730 fl693

Item#
NT822A
NT822A

นมผงสำาหรับสุนัขและแมว ใช้ทดแทนนมแม่สำาหรับลูก
สัตว์ที่กำาพร้า หรือที่แม่มีนำ้านมไม่เพียงพอ สามารถใช้
สำาหรับช่วงหย่านมได้ หรืออาจให้แม่สุนัขขณะตั้งครรภ์
เพื่อเป็นการบำารุง
Description
ปกติ สมาชิก
Lactol 250g | แลคตอล 250 กรัม
fl375 fl355

Tablet Introducer

∑’ËªÈÕπ¬“‡¡Á¥ส”À√—∫สÿπ—¢ ·¡«·≈–ส—µ«Ï‡≈Á° ™Ë«¬„ÀÈ∑Ë“πªÈÕπ¬“„À้ส—
µ«Ï‡≈’È¬ß‰¥ÈßË“¬¬‘Ëß¢÷È π „™ÈßË“¬‡æ’¬ß®ÿË¡ª≈“¬¢Õß Tablet Introducer
≈ß„ππÈ” ·≈È«¥÷ß¢—È«æ≈“สµ‘°ส’ ‡¢’¬«¢÷Èπ‡æ◊ËÕ¥Ÿ¥πÈ”‡¢È“¡“„πÀ≈Õ¥ „สË
‡¡Á¥¬“‰«È∑’Ëª≈“¬À≈Õ¥ ·≈È«®÷ßสÕ¥ª≈“¬À≈Õ¥‡¢È“‰ª„πª“°¢Õßส—µ«Ï
‡≈’È¬ß °¥¢—È«ส’‡¢’¬«≈ß‡æ◊ËÕ„ÀÈπÈ”·≈–¬“‡¡Á¥‰À≈ ‡¢È“‰ª„πª“°·≈–°≈◊π‰¥Èส–
¥«°‡À¡“–ส”À√—∫สÿπ—¢ À√◊Õ·¡«∑’Ë‰¡Ë™Õ∫°‘π¬“‡¡Á¥
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HC291 Tablet Introducer
fl69
fl63

Okashi Milk Toffy. Made from goat milk

นมแพะอัดเม็ด โอกาชิ ทำาจากนมแพะแท้ๆ ที่ย่อย
ง่าย ไม่ทำาให้ท้องเสียเช่นนมวัว ขนมขบเคี้ยวให้
เป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางอาหารสูง เต็มไปด้วยแคล
เซี่ยมและโปรตีน

Description
70 g.| 70 กรัม
500 g.| 500 กรัม

ปกติ สมาชิก
฿30 ฿25
฿145 ฿135

สมาชิก
฿179
฿199

∑’ËªÈÕπ¬“π”âส”À√—∫สÿπ—¢ ·¡« ·≈–ส—µ«Ï¢π“¥‡≈Á° „™ÈªÈÕπ¬“À√◊Õ„ÀÈ
π¡≈Ÿ°สÿπ—¢À√◊Õ≈Ÿ°·¡«·√°‡°‘¥∑’Ë¡’¢π“¥‡≈Á°¡“°Ê ¡’ 2 ¢π“¥§◊Õ
3¡.≈. ·≈– 5¡.≈.
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HC293B 5 ml.| 5 ¡≈.
fl9
fl8

for better digestion.

Item#
TD424A
TD424B

ปกติ
฿190
฿210

Syringe

Beaphar Lactol. Milk replacer for ophaned
animals or puppies and kittens born
to large litters, as a weaning aid, or as
supplement for pregnant animals.

Item#
NT714

Description
2 oz | 2 ออนซ์.
4 oz | 4 ออนซ์.

Green Pet Pet Grass Kit. Organic wheatgrass kit for dogs
and cats. ชุดปลูกข้าวสาลีออ่ นออร์แกนิ

Item#
SA142

Description
1 Kit | 1 ชุด
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คสำาหรับสุนัขและแมว อุดมไปด้วยวิตามิน
ช่วยล้างพิษ ต้านมะเร็งในระบบย่อยอาหาร
ปรับสมดุลระบบขับถ่าย ขับก้อนขนในท้อง
สำาหรับแมว
ปกติ
สมาชิก
fl120
fl109

นํ้ า ยาเช็ ด หู ช่ ว ยลด
อาการคันในช่องหู ดับ
กลิ่น และ กําจัดคราบ
ไขที่ทําให้เกิดกลิ่น ใช้ได้
ทั้งสุนัขและแมว
tem#
Description
ปกติ สมาชิก
YK842A 4 oz. | 118 มล. ฿ﬂ360 ฿ﬂ 339

ยาเช็ดคราบนํา้ ตาและคราบอืน่ ๆ ออกจากขน ใช้ได้ทงั้ กับ
แมวและสุนัข สามารถใช้เช็ดบริเวณร่องของผิวหนังที่
ย่นของสุนัขประเภทบูลด็อก ชาร์ไป่ ฯลฯ เพื่อป้องกัน
กลิ่นและการอักเสบได้
tem#
Description
ปกติ สมาชิก
YK841A 4 oz. | 118 มล. ฿ﬂ275 ﬂ฿259

แป้งโรยหู ช่วยให้ถอนขนหู
ได้ง่าย ใช้โรยให้หูแห้ง ไม่มี
กลิ่น ลดอาการคัน ใช้ได้
ทั้งสุนัขและแมว
tem#
Description ปกติ สมาชิก
YK844 25 g. | กรัม ฿ﬂ380 ฿ﬂ 359
BITTER LIME

Paw Guard
Paws protection with
lanolin. Helps protect
dog's pad that can become dry and cracked.

Description
1.75oz | 49 กรัม

Removes tear and other stains fur. Safe to use
on dogs and cats. Can also be used to clean
between the folds of their skin. คริสตัล อาย นํ้า

Keeps ears dry, reduces odors, relieves
itching & aids the removal of hair in canal.

Anti-itch ear cleaner. Removes odor
& ear wax. เอียร์วอช

tem#
YK846

Crystal Eye

Ear Powder

Ear Wash

พอว์ การ์ด แวกซ์สําหรับ
ปกป้องอุ้งเท้าสุนัข ไม่ให้แตก
แห้ง มีสว่ นผสมของลาโนลิน
ช่วยให้ชมุ่ ชิน้ ไม่เป็นอันตราย
เมื่อเลีย
ปกติ สมาชิก
฿ﬂ370 ﬂ฿349

My-Mine Ear Cleaner. Cleans ear naturally with eucalyptus and herbs extracts. Naturally repel fleas and ticks
from ears. πÈ”¬“‡™Á¥ÀŸ¡“¬ ¡“¬ ส°—¥®“°ส¡ÿπ‰æ√∏√√¡™“µ‘ ¬Ÿ§“≈‘ªµ—ส

°“√∫Ÿ√ ·≈–ส–‡¥“ ™Ë«¬∑”§«“¡ส–Õ“¥ÀŸÕ¬Ë“ßÕËÕπ‚¬π·≈–‰≈Ë‡ÀÁ∫À¡—¥
¥È«¬«‘∏’∏√√¡™“µ‘
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HC221A 60 ml./¡≈.
fl60 fl57
HC221B 300 ml./¡≈.
fl239 fl225

Protects and maintain your pet's coat by
stopping your pet from chewing and biting
itself using bitter taste.

บิ ท เทอร์ ไ ลม์ สเปรย์ ป้ อ งกั น
สุ นั ข เลี ย หรื อ แทะผิ ว หนั ง ที่ ใ ช้
รสขมเป็นการป้องกัน ช่วยไม่
ให้สุนัขกัดหรือเกาจนเป็นแผล
ลุกลาม ใช่ช่วยไม่ให้เลียแผลที่
ไม่ใช่แผลเปิดได้ ไม่เป็นอันตราย
เมื่อกลืนกิน
YK837 8 oz.|ออนซ์ ฿ﬂ285 ﬂ฿269

Cotton Swabs for dogs and cats. Available in many
thickness for small and large breed.

‰¡È‡™Á¥ÀŸส”À√—∫สÿπ—¢·≈–·¡«∑ÿ°ส“¬æ—π∏ÿÏ ¡’ส”≈’À≈“¬§«“¡Àπ“„ÀÈ‡≈◊Õ
°ส”À√—∫สÿπ—¢ ·≈–·¡«∑—Èß„À≠Ë·≈–‡≈Á° °È“π¬“«æ‘‡»…‡æ◊ËÕ§«“¡ส–
¥«°„π°“√‡™Á¥
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HC431A Small 100/pk | ‡≈Á° 100 °È“π
fl50 fl47
HC431B Medium 100/pk | °≈“ß 100 °È“π fl60 fl57
HC431C Large 100/pk | ใหญ่ 100 °È“π fl70 fl65

Oftal Tearstain Remover

หา าร
า ร
อ

OFTAL ®“° Beaphar, Holland πÈ”¬“‡™Á¥§√“∫πÈ”µ“ ∑”§«“¡ส–
Õ“¥√Õ∫¢Õ∫µ“สÿπ—¢ ‡™Ëπ§√“∫πÈ”µ“ §√“∫ส°ª√°µË“ßÊ√«¡∑—Èß‰¢¡—π
‚¥¬‰¡Ë¡’Õπ— µ√“¬µËÕ¥«ßµ“¢Õßสÿπ—¢
Item# Description
GM272 50 ml. | 50 ¡≈.

ปกติ
fl240

สมาชิก
fl228

Crystal Chorus Tearstain remover. Alcohol free. Non
irritating and fast drying solution.

πÈ”¬“‡™Á¥§√“∫πÈ”µ“®“°§√‘สµ—≈§Õ√—ส „™È‡™Á¥§√“∫πÈ”µ“ ·≈–¥—∫
°≈‘Ëπ∫√‘‡«≥ „∫ÀπÈ“¢Õßสÿπ—¢ °”®—¥§√“∫‡À≈◊Õß ‡™Á¥¢’Èµ“·≈–‰¢¡—π
ÕÕ°‰¥È¥’ ‰¡Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈ ‰¡Ë∑”„ÀÈ·ส∫µ“ ·≈–·ÀÈß√«¥‡√Á«
Item# Description
ปกติ สมาชิก
GM176 120 ml. | 120 ¡≈.
fl119 fl113
แป้งขจัด
คราบนํ้าตา

Furry Powder Tearstain Remover. Safely removes
tearstain and face odor. ·ªÈ ß ¢®— ¥ §√“∫πÈ ” µ“®“°‡øÕ√Ï √ ’ Ë

„™È ª — ¥ ≈ß∫π¢π∑’ Ë ¡ ’ § √“∫·≈– °≈‘ Ë π Õ— ∫ ™◊ È π „™È π ‘ È « ¡◊ Õ §≈÷ ß ‡∫“Ê
·≈È«®÷ßÀ«’·ªÈßÕÕ°„ÀÈ¢π¢“«·≈–„∫ÀπÈ“‰¡Ë¡’°≈‘ËπÕ—∫
IItem# Description
ปกติ สมาชิก
GM561 35g | 35 °√—¡
fl159 fl149

•
•
•

#1 selling brand for behavior in the world.
Stops scratching or spraying
Reduces stress and anxiety

Feliway spray is clinically proven* to help reduce
or eliminate scratching, spraying as well as help
reduce stress related to traveling and visiting the
veterinarian. Simply spray 8-10 pumps of Feliway
on doorways, cat-flaps, furniture and other objects
around the house that your cat may be tempted to
mark. The effects of the spray last 4-5 hours, reapply as needed until the behavior stops.

เฟลิเวย์ ผลิตภัณฑ์ปรับพฤติกรรมแมวที่ขายดีอันดับ 1 ในโลก เป็นสเปรย์ที่ได้รับการทดสอบแล้วว่า
สามารถลดปัญหาการจิกข่วนและปัสสาวะรดสิ่งของในแมวได้ อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดในการ
เดินทางและช่วยให้แมวเข้าไปใช้พนื้ ที่ตา่ งๆ ที่ตอ้ งการได้ ทำางานด้วยกลิน่ ทีค่ ล้ายเฟโรโมนทีแ่ ก้มของ
แมว ปลอดภัย เพียงกดสเปรย์ 8-10 ครั้งบนสิ่งของต่างๆ เช่นประตูแมว เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของ
ในบ้านที่แมวมักชอบไปปัสสาวะใส่ สเปรย์สามารถอยู่ได้ 4-5 ชั่วโมง ใช้ซำ้าจนกว่าแมวจะเลิกใช้จุด
เหล่านั้นไปโดยปริยาย
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
TR411 Feliway 60 ml | เฟลิเวย์ 60 มล.
fl985 fl849

สั่งสินค้า โทร: 0-2212-9172 9.00 น.- 19.00น. (จันทร์-เสาร์) 11.00น. - 19.00น. (อาทิตย์)
My-Mine Cream. All natural itch relief crem for
dogs and cats. Stimulates hair growth and heals skin
inflamation.

§√’¡√—°…“‚√§º‘«Àπ—ß ¡“¬ ¡“¬ ส°—¥®“°ส¡ÿπ‰æ√∏√√¡™“µ‘
¢–®“« ¢‘ß µ–‰§√È ™Ë«¬√—°…“‚√§º‘«Àπ—ß™π‘¥‡√◊ÈÕπ‡ª’¬°·≈–‡√◊ÈÕπ·ÀÈß
º‘«Àπ—ß·æÈßË“¬ ≈¥Õ“°“√§—π ∑”„ÀÈ¢π¢÷πÈ ‡√Á«·≈–√“°¢π·¢Áß·√ß
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
NT203 40 g | 40 °√—¡
fl50 fl47
Furry Medicated Lotion. Herbal remedy for fungal, yeast or
bacterial skin infection. With all natural flea & tick repellent.
Safe for pets and environment. ‚≈™—Ëπส¡ÿπ‰æ√√—°…“‚√§º‘«Àπ—ß ส

°—¥ ®“°∏√√¡™“µ‘≈È«πÊ ¡’ส√√æ§ÿ≥„π°“√°”®—¥‡™◊ÈÕ√“ ¬’สµÏ ·∫§∑’‡√’¬ ‰√
·≈–‡ÀÁ∫À¡—¥ ª≈Õ¥¿—¬µËÕส—µ«Ï‡≈’¬È ß·≈–ส‘ßË ·«¥≈ÈÕ¡ „™È‰¥È∫ÕË ¬‚¥¬‰¡Ë‡ªÁπÕ—πµ√“¬
ª√“»®“°ส“√‡§¡’

Item#
HC562

Description
120 ml|¡≈.

‡¥π∑—≈‡ø√™ πÈ”¬“°”®—¥ °≈‘Ëπª“° ¶Ë“‡™◊ÈÕ·∫§∑’‡√’¬
≈¥§√“∫ø— π ·≈–À‘ π ªŸ π ·≈–™Ë « ¬∑”„ÀÈ ø — π ¢“«ส–Õ“¥
‡æ’¬ßÀ¬¥≈ß„ππÈ”∑’Ëสÿπ—¢ ¥◊Ë¡∑ÿ°«—π®–™Ë«¬∑”„ÀÈø—πส–Õ“¥
ªÈÕß°—πÀ‘πªŸπ ·≈–°≈‘Ëπª“°ÀÕ¡ส¥™◊Ëπ ª≈Õ¥¿—¬ส”À√—
∫สÿπ—¢·≈–·¡« º≈‘µ„πสÀ√—∞Õ‡¡√‘°“
Description
Original 8 oz | ออริจินัล 8 ÕÕπ´Ï
Original 17 oz | ออริจินัล 17 ÕÕπ´Ï
Whitening 17oz | สูตรฟอกฟันขาว 17 ÕÕπ´Ï

pets. Spray on damp cloth or towel and gently wipe petsûskin
and coat to kill bacteria . Made from Tea Tree Oil.

ส‡ª√¬Ï ส
¡ÿπ‰æ√สŸµ√‡¢È¡¢Èπ ส°—¥®“°πÈ”¡—π∑’∑√’ „™È∑”§«“¡ส–Õ“¥·≈–¶Ë“‡™◊ÈÕ·∫§∑’‡√’¬
„™Èส‡ª√¬Ï≈ß∫πºÈ“™ÿ∫πÈ”À¡“¥Ê‡™Á¥µ—«ส—µ«Ï ‡≈’¬È ßÀ√◊Õ„™Èส‡ª√¬Ï„πÀÈÕß‡æ◊ÕË ¶Ë“‡™◊ÕÈ
„πÕ“°“» ª≈Õ¥¿—¬‡æ√“–ส°—¥®“°∏√√¡™“µ‘
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HC613
250 ml | 250 ¡≈.
fl349 fl329
HC613B
4 Liter | 4 ลิตร
fl3,250 fl3,049
M Citronella Repelling Spray. Spray on pets or pet's quarter
to safely repel mosquito, ant, cochroach, flea and tick. All natural.
Natural lemongrass fragrance.

ปกติ สมาชิก
fl109 fl99

Dental Fresh. Add solution to water bowl
to remove plaque & tartar, freshen breath
and brightens teeth. For dogs and cats.

Item#
GM745A
GM745B
GM750B

Tea Tree Anti-Bacteria. Natural disinfectant spray for

ปกติ
fl295
fl395
fl395

ส‡ª√¬Ïµ–‰§√ÈÀÕ¡ ´‘‚µ√‡π≈≈Ë“ „™È‰¥È∑—Èß
∫πµ—«สÿπ—¢·≈–∑’ËÕ¬ŸË ∑’ËπÕπ ‡æ◊ËÕ‰≈Ë‡ÀÁ∫ À¡—¥ ¬ÿß ¡¥ ·¡≈ßส“∫Õ¬Ë“ß‰¥Èº≈·≈–
‰¡Ë‡ªÁπ Õ—πµ√“¬µËÕสÿπ—¢·≈–¡πÿ…¬Ï ส°—¥®“°ส¡ÿπ‰æ√∏√√¡™“µ‘ 100% °≈‘Ëπµ–
‰§√ÈÀÕ¡‡¬Áπส∫“¬
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HC611
250 ml | 250 ¡≈.
fl280 fl265
HC611B
4 Liter | 4 ลิตร
fl3,600 fl3,399
Odor Patrol spray eliminates pet odors on
contact. Use on pets between baths or on
carpets, pet bedding, upholstery, fabric, and
washable surfaces. No rinse necessary. Made in
USA. ‚Õ¥Õ√Ïæ“‚∑√≈ ส‡ª√¬Ï°”®—¥°≈‘π
Ë ‡À¡Áπ „™ÈæπË ∫πµ—«ส—µ«Ï‡≈’¬È ß‡æ◊ÕË °”®—

สมาชิก
fl280
fl375
fl375

¥°≈‘Ëπ ‡¡◊ËÕ‰¡Ë¡’‡«≈“Õ“∫πÈ” À√◊Õ„™ÈæËπ∫πæ√¡ ∑’ËπÕπ ‚´ø“ ‡∫“–√∂¬πµÏ
À√◊ÕºÈ“µË“ßÊ ‡æ’¬ß©’¥≈ß∫πสÿπ—¢À√◊Õ·¡«À√◊Õæ◊Èπº‘«µË“ßÊ ª≈ËÕ¬„ÀÈ·ÀÈß
DISCONTINUED
°≈‘เลิπË ก‡À¡Áจำาπหน่
µË“ßÊ®–®“ßÀ“¬‰ª·≈–¡’
°≈‘πË ÀÕ¡¢Õßส‡ª√¬Ï¡“·∑π º≈‘µ„πสÀ√—
าย
∞Õ‡¡√‘°“
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HC741 16 oz| ออนซ์
fl279 fl265

Dog-A-Dent Toothpaste. Liver Flavor.

¬“ส’ø—πส”À√—∫สÿπ—¢ Dog-A-Dent ®“° Beaphar Holland ‡æ◊ËÕªÈÕß°—π
‚√§∑“ß™ËÕßª“°ส”À√—∫ สÿπ—¢·≈–·¡« ¢®—¥§√“∫ ส°ª√°µ“¡‰√ø—π ªÈÕß°—
π°≈‘Ëπª“°·≈–ø—πºÿ
Item# Description
ปกติ สมาชิก
HC277 Paste + Toothbrush | ¬“ส’øíπพร้อมแปรง fl315 fl299

OZOL Disinfectant. Dilutes 700-1000: 1

πÈ”¬“≈â“ßæ◊Èπ¶à“‡™◊ÈÕ‚√§·≈–¥—∫°≈‘Ëπ‡À¡Áπ „™âºส¡πÈ” 700-1000
สà«πµàÕπÈ”¬“ 1 สà«π

* งดส่งต่างจังหวัด*
Petme Hi-Mint Herbal breath freshener for dogs.
With aloe vera, peppermint, and clove oil that helps
prevents plaque &gingivitis.

ส‡ª√¬Ï√–ß—∫°≈‘Ëπª“°°≈‘Ëπ‡ªª ‡ªÕ√Ï¡‘Èπ∑Ï°”®—¥°≈‘Ëπª“°„ÀÈÀ¡¥ส‘Èπ
™Ë « ¬√— ° …“‡Àß◊ Õ °Õ— ° ‡ส∫ ·≈–ªÈ Õ ß°— π °“√‡°‘ ¥ §√“∫ø— π æ√È Õ ¡À— «
ส‡ª√¬Ï‡©æ“–ส”À√—∫ส—µ«Ï
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
GM152 50 ml | 50 ¡≈.
fl120 fl114

Item#
HC900

สมาชิก
fl179

∑”§«“¡ส–Õ“¥æ◊ È π ‡ÕÁ ¡ §≈’ π ø≈Õ√Ï ∑”§«“¡ส–Õ“¥‰¥È
À¡¥®¥ ¥—∫°≈‘Ëπ ·≈–‰≈Ë·¡≈ß‰¥ÈÀ≈“¬™π‘¥¥È«¬ส¡ÿπ‰æ√
∏√√¡™“µ‘ 100% ∑’Ë‰¡Ë‡ªÁπÕ—πµ√“¬µËÕ§π·≈–ส—µ«Ï‡≈’È¬ß ‰≈Ë
‡ÀÁ∫ À¡—¥ ¡¥ ·¡≈ßส“∫ ·≈– ¬ÿß °≈‘Ëπµ–‰§√ÈÀÕ¡ส¥™◊Ëπ
Item# Description
ปกติ สมาชิก
HC612 1,200 ml. | 1,200 ¡≈.
fl220 fl199
HC612B 4,200 ml. | 4,200 ¡≈.
fl660 fl595

แบค ใช้เอนไซม์ในการกำาจัดกลิ่นปากและแบคทีเรียที่ทำาให้เกิดคราบ
หินปูน ปลอดภัย ไม่ต้องล้างออก
Item# Description
ปกติ สมาชิก
HC278 Vanil a Mint | ¬“ส’øíπ รสวานิลา มินท์ fl370 fl349

¶Ë“‡™◊ÕÈ ‚√§®“° สÿ°π‘ –‡æÁ∑‚µÈ „™ÈæπË ≈ß∫πæ◊πÈ º‘«µË“ßÊ‡æ◊ÕË ¶Ë“‡™◊ÕÈ √“ ·∫§∑’‡√’¬
·≈– ‚ª√‚µ´—« ·≈–¥—∫°≈‘Ëπ‰¡Ëæ÷ßª√–สß§Ï‰¥È¥’ ª≈Õ¥¿—¬°—∫ §π·≈–ส—µ«Ï
„™ÈæπË ‚¥¬µ√ßÀ√◊Õºส¡πÈ” 1:10 ∂Ÿæ◊Èπ‰¥È
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
GM740
300 ml | 300 ¡≈.
fl135 fl125

ปกติ
fl189

M Clean Floor. Cleans & deodorizes floor
and pet quarters. Repels flea, tick, ant,
cochroach, mosquito & other insects
effectively and safely with 100% natural
ingredients. Lemongrass fragrance. πÈ ” ¬“

ไล่มด แมลง
เห็บ หมัด

C.E.T.® Enzymatic Toothpaste for Dogs and Cats.
Provides natural antibacterial action and to inhibit
the formation of plaque. Also acts quickly to help
eliminate mouth odors. ซี อี ที ยาสีฟันสุนัขและแมวจาก เวอร์

Sukina Petto Sanitizing Spray. Spray on surfaces to
disinfect and deodorize. Eliminates bacteria and
fungus. Safe for people and pets. ส‡ª√¬Ï ° ”®— ¥ °≈‘ Ë π ·≈–

Description
OZOL

Chorus Runaway. Anti-bacterial and disinfectant
solution. Spray directly on surface and rinse off
after 10 minutes to completely eliminate odors.

πÈ”¬“°”®—¥°≈‘Ëπ∑’Ë‡°‘¥®“°·∫§∑’‡√’¬ πÈ”¬“¡’°≈‘ËπÀÕ¡ „™È°”®—¥°≈‘Ëπ‰¥È
À¡¥®¥‰¡Ë‡ªÁπÕ—πµ√“¬µËÕสÿπ—¢ „™È©’¥æËπ∫√‘‡«≥°√ßÀ√◊Õ∑’ËÕ¬ŸË¢Õß
สÿπ—¢∑’Ë¡’°“√¢—∫∂Ë“¬ ∑‘Èß‰«È 10 π“∑’ ·≈È«®÷ß≈È“ßÕÕ°
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
HC172A
500m l | 500 ¡≈.
fl169
fl159
HC172B
3.8 ltr | 3.8 ≈‘µ√
fl499
fl474
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Tartar Control Toothpaste & Brush

Dental Wipes

Veterinarian-recommended Advanced Oral Care Tartar-Control
Toothpaste for dogs keeps their teeth and gums clean and freshens
breath. Its formula contains Denta-C, which is scientifically
formulated to reduce plaque that harbors harmful bacteria. No
rinse needed. Use with extra-long handle
toothbrush for dogs or soft, finger brush.

Oral Care Dental Wipes
are easy to use for onthe-go pet parents. The
wipes help clean your
dog's teeth and freshen
breath in a pinch while
preventing plaque and
tartar buildup.

ยาสีฟันออรัลแคร์ รุ่นควบคุมคราบหินปูน มีส่วนผสมของ เดน
ต้า-ซี ทีส่ กัดจากธรรมชาติและได้พสิ จู น์แล้วว่าสามารถลดคราบ
หินปูนและแบคทีเรียได้จริง ช่วยให้ลมปากหอมสดชื่น ป้องกัน
การจับตัวของคราบหินปูนและโรคเหงือก ไม่ต้องล้างออก ใช้คู่
กับแปรงสีฟันด้ามยาวพิเศษ หรือ แปรงสีฟันสวมนิ้ว

แผ่นเช็ดฟัน ออรัล แคร์ ใช้เช็ดทำาความสะอาดฟัน ดับกลิ่นปาก
และช่วยให้ลมปากหอมสดชื่น ป้องกันคราบฟัน ออกแบบมาให้สอด
นิ้วเข้าไปได้เลย ใช้ง่าย พกสะดวก ใช้ได้ทั้งสุนัขและแมว
Item#
YK115B

Description
50 count | 50 ชิ้น.

Item#
YK104
YK105
YK106

ปกติ สมาชิก
฿380 ฿359

Description
ปกติ
Toothpaste 2.5 oz | ยาสีฟัน 2.5 ออนซ์ ฿360
Toothbrush | แปรงสีฟัน
฿70
Finger Brush 2/pk |แปรงสวมนิ้ว แพ๊คคู่ ฿195

สมาชิก
฿339
฿65
฿185

Liquid Breath Freshener
Oral Care Liquid Breath Freshener fights doggy
breath with just a few drops in your pup's water.
This practical liquid formula prevents tartar
buildup and is formulated with Denta-C, which
is scientifically formulated to reduce plaque
that harbors bacteria. All natural ingredients
and can be used safely daily. Can be used with
cats.

นำ้ายากำาจัดกลิ่นปาก ออรัลแคร์ เพียงหยดผสมลงในนำ้าดื่มของ
สุนัขไม่กี่หยด ก็สามารถดับกลิ่นปากและช่วยป้องกันการเกิดคราบ
หินปูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยส่วนผสมของ เดนต้า -ซี และ
ยังช่วยควบคุมแบคทีเรียในช่องปากได้อีกด้วย สามารถดื่มได้ทุกวัน
ปลอดภัยสำาหรับสุนัขและแมว
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
YK113
16 oz | 16 ออนซ์
฿420 ฿395

Liquid Tartar Remover

Foaming Tartar Remover
Formulated with plaque-reducing Denta-C,
advanced Oral Care Foam Tartar Remover helps
remove and prevent tartar build up, freshen
your dog's breath, and fights bacteria. Perfect
for puppies, adults and senior dogs.

โฟมทำาความสะอาดคราบฟันและลอกหินปูน เพียงบีบเนื้อโฟมลงที่
ฟันให้ทั่ว ส่วนผสมของเดนต้า-ซี จะช่วยขจัดคราบหินปูนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและป้องกันการจับตัวของหินปูนใหม่ๆ โดยไม่ต้อง
ล้างออก เหมาะสำาหรับลูกสุนัข สุนัขโต และสุนัขสูงอายุที่มีคราบ
ฟันและมีกลิ่นปากรุนแรง
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
YK112
4 oz | 4 ออนซ์
฿525 ฿495

Dental Spray

When added to your dog's water, our veterinarianrecommended Advanced Oral Care Liquid Tartar
Remover freshens your dog's breath and alters the pH
of his saliva to help reduce plaque and tartar buildup.
It's also formulated with Denta-C, a blend of ingredients
scientifically formulated to reduce plaque that harbors
bacteria. Can be used with cats.

นำ้ายากำาจัดคราบหินปูน ออรัลแคร์ ใช้หยดผสมลงในนำ้าดื่มของสุนัขเพื่อช่วย
ลอกและช่วยป้องกันการเกิดคราบหินปูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยส่วนผสม
ของ เดนต้า-ซี ที่ช่วยควบคุมแบคทีเรียในช่องปาก นำ้ายาจะไปปรับค่า pH ของ
นำ้าลายสุนัขอย่างปลอดภัย เพื่อให้คราบหินปูนไม่สามารถเกาะที่ฟัน เมื่อใช้เป็น
ประจำาจึงได้ผลดีเยี่ยม สามารถดื่มได้ทุกวันปลอดภัยสำาหรับสุนัขและแมว
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
YK114A
16 oz | 16 ออนซ์
฿420 ฿395

Advanced Oral Care Dental Spray helps freshen
your dog's breath, soothes minor gum irritation,
and is formulated with Denta-C, which is
scientifically formulated to reduce plaque that
harbors bacteria. No rinse needed.

สเปรย์ดับกลิ่นปาก ออรัลแคร์ ช่วยให้ลมปากหอมสดชื่นได้อย่าง
รวดเร็ว ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ และช่วยลดอาการบวมหรืออักเสบ
เล็กน้อยของเหงือกได้ มีสว่ นผสมของ เดนต้า-ซี ทีส่ กัดจากธรรมชาติ
และได้พสิ จู น์แล้วว่าสามารถลดคราบหินปูนและแบคทีเรียได้จริง สา
มารถใช้ได้ทุกวันและไม่ต้องล้างออก
Item#
YK111
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Description
4 oz | 4 ออนซ์

ปกติ สมาชิก
฿390 ฿369

สั่งสินค้า โทร: 0-2212-9172 9.00 น.- 19.00น. (จันทร์-เสาร์) 11.00น. - 19.00น. (อาทิตย์)
Clean Response Claw Scoop. Makes
waste clean up easier. Convenient
and powerful one hand operation;
Powerful jaws grab waste in thick
grass; Squeeze grip closes jaws. Free
standing when not in use. Compact,
lightweight, & ergonomic.ชุดเก็บมูลสัตว์

คลีนเรสปอนซ์ คลอว์ สกูป๊ จากเพทเมท ระบบสปริง
ใช้มอื บีบเพือ่ หนีบมูลสัตว์จากพืน้ หญ้าหรือพืน้ ราบ นำา้
หนักเบา สามารถเก็บมูลได้ดว้ ยมือเดียว แข็งแรงกว่า
ที่เก็บมูลทั่วไป ตั้งได้ จับสบายมือ

Item# Description
YK083 Claw Scopp| ที่เก็บมูล

ปกติ
fl800

สมาชิก
fl759

เก็บขน
ได้ทันใจ

Petmate Pet Hair Magnet. Remove pet hair from furniture and clothes
quickly and easily. Rubber blade grabs the hair and pulls it out.
Washable. เพ็ทแฮร์แมกเน็ท ด้ามรูดขนร่วงสำาหรับเก็บขนสุนัขหรือแมวจากเฟอร์นิเจอร์ที่

เป็นผ้า เช่น โซฟา ที่นอน เบาะรถยนต์ ผ้าม่าน หรือเสื้อผ้า ฯลฯ เก็บได้รวดเร็วและสามารถดึง
ขนที่ฝังแน่นออกได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่สิ้นเปลือง
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HC115
Pet Hair Magnet | เพ็ทแฮร์แมกเนท
fl380 fl359

Wee-Wee® Waste Manger Scooper
with Attaching Bags. Convenient and
easy to use. Attaching bags keep
scooper clean and pet owners never
have to touch their pet's mess! ชุดเก็บ

มูลสัตว์ วีวี ขนาดเล็กไม่เกะกะ สามารถใช้ถงุ ครอบ
ได้เพื่อไม่ให้เปื้อนและสะดวกในการใช้ หนี่งชุดมี
แถมถุง 10 ใบ สามารถซื้อเติมได้ (ถุงเติม 60 ใบ)
Item# Description
ปกติ สมาชิก
YK828 Scoop| ชุดเก็บมูล fl410 fl389
YK818 Refil/ถุงเติม 60/pk fl295 fl279

MagicCoat Pet Hair Remover. Helps remove hair from pet
beds, carpets, furniture, clothing and more. The Magic Pet
Hair Remover can be easily washed with soap and water.

สินค้าขายดี
อันดับ 1

แมจิกโค้ท เพ็ท แฮร์ รีมูฟเวอร์ ฟองนำ้ามหัศจรรย์ที่ช่วยเก็บขนออกจากเสื้อผ้า
โซฟา พรม ที่นอน ฯลฯ ได้ ล้างทำาความสะอาดได้เมื่อจำาเป็น สามารถนำา
กลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ต้องลอกทิ้งหรือมีการเสื่อมของกาวที่สิ้นเปลือง
Item# Description
ปกติ สมาชิก
YK824 MagicCoat | แมจิกโค้ท
fl295 fl279

The Safari® Pet Hair Roller features easy peel, diagonal
sheets with a contoured handle that fits comfortably
in your hand. Removes pet hair, dander, lint and dust.

≈Ÿ°°≈‘Èß™π‘ดกระดาษกาวจากซาฟารี ใช้เก็บขนออกจากเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ได้
รวดเร็ว ทันใจ ด้ามจับถนัดมือ รูดทำาความสะอาดได้ทงั้ ขนสุนขั ขนแมว ฝ่นุ ผง ฯลฯ
Wee-Wee Allens Spring Action Scooper for
Grass. Allows for pick up of animal waste
single-handedly. The Scooper is designed
for grass. Made of durable plastic with a wide
handle for a comfortable grip. ชุดเก็บมูลสัตว์ วีวี

Item#
YK092

Description
60 Sheets | 60 แผ่น

ปกติ สมาชิก
fl105 fl99

ขนาดใหญ่ ใช้สำาหรับเก็บมูลบนหญ้า ทำาจากพลาสติกแข็งแรง
มือจับใหญ่ ใช้ง่าย

Item#
Description
YK827GRA Scooper | ชุดเก็บมูล

ปกติ สมาชิก
fl740 fl699

JW Pet Hair collector. Removes pet hair
from furniture, car seats, clothing and
more. Easy clean up and reusable. ลู ก

กลิ้งสำาหรับเก็บขนสัตว์เลี้ยงออกจากเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์
เบาะรถยนต์ ฯลฯ ขนแปรงพิเศษดึงขนที่ติดออกได้ง่าย้
สามารถนำากลับมาใช้ได้ใหม่ซำ้าแล้วซำ้าเล่า
Item# Description
ปกติ สมาชิก
GM304 Collector | ด้ามรูดขน fl315 fl295

Environmentally
Friendly

315 bags Refill
(21 rolls)

Recyclable
120 bags Refill (8 Rolls)

Waste Bag Holder
with FREE TWO rolls.

Wee-Wee® Odor Control Waste Bags. Durable, sturdy bags
contain odor eliminating technology. Unscented. New! 100%
Recyclable Eco waste bag made from cornstarch. ถุงเก็บมูลสัตว์สาำ หรับ

พกพา มีเทคโนโลยีกำาจัดกลิ่นเพียงสัมผัส ถุงแข็งแรงไม่ขาดง่าย ใหม่! ถุงรุ่นอีโค่ รีไซเคิ่ล
ได้ 100% ทำาจากแป้งข้าวโพดที่ไม่ทำาลายสภาพแวดล้อม
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
YK814
Holder + 2 refil s | กล่องบรรจุ+ถุง 2 ม้วน fl260
fl245
YK815
Eco 120 bags / ถุงรุ่นอีโค่ 120 ใบ
fl310
fl295
YK817
315 bags / ถุง
fl715
fl679

Pet UV Urine & Stain Detector. Ultra
Violet LED Flashlight/Blacklight
reveals pet urine in carpets and furniture. 3 AAA batteries are required
and included. ไฟฉายอัลตร้าไวโอเลต ใช้ฉาย

ส่องคราบโปรตีนทีต่ าไม่สามารถมองเห็นทุกชนิด รวมถึงคราบอุจจาระและปัสสาวะเก่าของสุนขั และ
แมว เพื่อการทำาความสะอาดที่หมดจด ช่วยให้คุณมองเห็นจุดเปื้อนที่หลบซ่อน อีกทั้งยังใช้ส่องหา
แมลงอันตรายในตอนกลางคืน และส่องดูเงินปลอมได้อีกด้วย
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
YK044
Ultra Violet light | ไฟฉาย
฿530
฿479
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สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์(ยังไม่ได้แกะ) พร้อมใบเสร็จ ภายใน 7 วัน ได้ที่ร้านเท่านั้น
สินค้าขายดี
อันดับ 1

L'il Pal pad frame. Fits 30 X 45 cm
pads. Helps hold pads in place with
strong, double layer locking system. กรอบสำาหรับขึงแผ่นรองซับ ช่วยไม่ให้แผ่น

เลื่อนไปมา ลดการเปรอะเปื้อนของพื้นได้มากยิ่ง
ขึ้น แผ่นขนาด 30 x 45 ซม.

Item#
YK038

Description
Pad Frame | กรอบสำาหรับขึง

ปกติ
฿620

สมาชิก
฿559

Sosof Super soft, super dry puppy pads.
Sticky tape backing keeps pads in place.
Dries quickly with germ control and unleak
film. 45x60cm แผ่นรองซับ โซซอฟ ซึมซับกว่าแผ่นทัว่ ไป

ถึง 3 เท่า ด้านบนเหนียวพิเศษป้องกันการฉีกขาดจากการตะกุย
ด้านล่างมีฟลิ ม์ รองกันซึม มีกระดาษกาวด้านหลังไม่ให้ขยับไป
มา ช่วยยับยัง้ แบคทีเรียและดับกลิน่ ออกแบบให้ซมึ ซับเร็วและ
แห้งเร็วพิเศษ ขนาด 45 x 60 ซม.
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
GM603B 50/pk | 50 แผ่น
fl550 fl519
Hello Pet Housebreaking Pads. Absorbs
quickly. Available in large packs and two
sizes. แผ่นรองซับ เฮลโล เพ็ท ซึมซับได้ดี มีสองขนาดให้

เลือก บรรจุจำานวนชิ้นมาก ประหยัดพิเศษ มีขนาด 45 x 60
ซม.และขนาด 30 x 45 ซม. ให้เลือก

Earthbath Grooming Wipes. All Natural, Biodegradable, made in
USA. แผ่นเช็ดทำาความสะอาดทีข่ ายดีทสี่ ด
ุ จากเอิรธ์ บาธ สกัดจากธรรมชาติลว้ น อ่อนโยนทีส่ ดุ

Item#
GM125
GM126
GM127
GM128
GM120A
GM120
GM121A
GM121
GM122
GM123A
GM123B

Description
Ear Wipes/·ºËπ‡™Á¥ÀŸ 25ct/·ºËπ
Eye Wipes/·ºËπ‡™Á¥µ“ 25ct/·ºËπ
Facial/แผ่นเช็ดหน้า 25ct/แผ่น
Tooth&Gum/แผ่นเช็ดฟัน 25ct/แผ่น
Green Tea/™“‡¢’¬« 28ct/·ºËπ
Green Tea/™“‡¢’¬« 100ct/·ºËπ
Hypo/·æÈßË“¬‰√ÈπÈ”ÀÕ¡ 28ct/·ºËπ
Hypo/·æÈßË“¬‰√ÈπÈ”ÀÕ¡ 100ct/·ºËπ
Mango/·¡ß‚°È·∑ß‚°È 100ct/·ºËπ
Puppy/≈Ÿ°สÿπ—¢ 28ct/·ºËπ
Puppy/≈Ÿ°สÿπ—¢ 100ct/·ºËπ

Item#
Description
ปกติ สมาชิก
HC500AP 30x45cm/ซม. 100 sheets/·ºËπ fl609 fl575
HC500BP 45x60cm/ซม. 50 sheets/·ºËπ fl609 fl575

เพ็ทโตะ ใช้ทำาความสะอาดสัตว์เลี้ยง
ได้ทั้งสุนัขและแมว ไม่มีแอลกอฮอล์
มีวิตามินอี โปรวิตามิน บี 5 และว่าน
หางจรเข้ ไม่ควรใช้รอบตาสัตว์เลี้ยง

With opening for tail
and comfortable fit for all dog
size.

Item#
GM743A
GM743B
GM743C
GM743D
GM743E
GM743F

Size (weight+waist นำ้าหนัก/รอบเอว)
SSS (1-3 kg / < 15 cm) 15/PK
SS (2-4 kg / 15 - 25 cm) 12/PK
S (3.5-6 kg / 20 - 30 cm) 12/PK
M (5.5-8.5 kg / 30 - 40 cm) 12/PK
L (8.5-12 kg / 35 - 45 cm) 8/PK
XL (12-16 kg / 45 - 56 cm) 8/PK

ปกติ
fl165
fl165
fl165
fl165
fl165
fl165

สมาชิก
fl156
fl156
fl156
fl156
fl156
fl156

Item#
GM741A
GM741B

Description
20 Sheets | 20 ·ºËπ
70 Sheets | 70 ·ºËπ

ปกติ
fl70
fl180

Item#
GM742A
GM742B
GM739A
GM739B

Description
45x60cm/ซม. 5 sheets/·ºËπ
45x60cm/ซม. 56 sheets/·ºËπ
60x90cm/ซม. 5 sheets/·ºËπ
60x90cm/ซม. 20 sheets/·ºËπ

ปกติ
fl65
fl520
fl79
fl270

สมาชิก
fl60
fl494
fl75
fl256

บิชนิดใช้แล้วทิ้ง สำาหรับคาดรอบตัวสุนัขเพศผู้
เพือ่ ป้องกันการยกขาปัสสาวะในทีไ่ ม่เหมาะสม
ขณะเดินทาง หรือสุนัขที่ปัสสาวะเมื่อตื่นเต้น
สวมใส่สบาย ปรับขนาดได้ เปลี่ยนสีเมื่อเปียก
Size

Waist/รอ อ

XS
S
M
L

9-14 cm
11-17cm
17-22 cm
22 - 27 cm

Soft Claws® Feline Nail
Caps are the humane alternative to declawing,
and provide the simple
solution to destructive
scratching. One kit includes 40 nail caps and 2
tubes of adhesive. Made in USA.

Item#
TR211A
TR211B

ปลอกสวมเล็บแมวซอฟท์คลอว์ ทางเลือกที่ง่ายและได้ผลสำาหรับ
การป้องกันแมวจิกข่วนเฟอร์นเิ จอร์ มือคุณ หรือวิง่ เล่นในบ้านทำา
พื้นเป็นรอย เพียงติดปลอกเล็บแมวด้วยกาวที่ให้มาในชุด 1 ชุด
มี ปลอกเล็บ 40 ชิ้น และกาว 2 หลอด ผลิตในสหรัฐอเมริกา
Description
ปกติ
สมาชิก
Small | ขนาดเล็ก
฿1,100 ฿989
Medium | ขนาดกลาง
฿1,100 ฿989

สมาชิก
fl65
fl170

Disposable Male Wrap for marking, excitable urination and travel. Changes color when wet. With
leak-Barrier protection and readjustable hook-and-loop tab. โอ

Sukina Petto Puppy Training
Pad with adhesive backing.
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สมาชิก
fl295
fl295
fl295
fl295
fl279
fl439
fl279
fl439
fl439
fl279
fl439

Sukina Petto Wipes. Can
be used to puppies and
kittens. แผ่ น เช็ ด ตั ว สุ นั ข สุ กิ น ะ

Sukina Petto Doggy Diapers.
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ปกติ
fl330
fl330
fl330
fl330
fl310
fl490
fl310
fl490
fl490
fl310
fl490

Item#
GM767A
GM767B
GM767C
GM767D

Description
XS 12/pk | 12 ชิ้น
S 12/pk | 12 ชิ้น
M 10/pk | 10 ชิ้น
L 8/pk | 8 ชิ้น

ปกติ
fl155
fl155
fl155
fl155

สมาชิก
fl145
fl145
fl145
fl145

Duck Mouth Shape
Anti-bite Muzzle.
Made from soft silicone
for comfort. Perfect for
grooming sessions.

ปลอกปากซิลิโคน ทรงปากเป็ด เนื้อนุ่ม ไม่เจ็บ
ช่วยป้องกันสุนัขกัดและเห่าได้ดี เหมาะกับการก
รูมมิ่งหรือพาไปหาสัตวแพทย์
ขนาดเล็ก รอบปาก 4.5 นิ้ว รอบคอ 4.7 - 10 นิ้ว
ขนาดกลาง รอบปาก 6 นิ้ว รอบคอ 5.5 - 13.4 นิ้ว
Item#
TV131A
TV131B

Description
Small 4.5" mouth 4.7-10" neck | ขนาดเล็ก
Medium 6" mouth 5.5-13.4" neck | ขนาดกลาง

า | 21 | HEALTHCARE

ปกติ
fl780
fl880

สมาชิก
fl689
fl789

Keep Off! Dog & Cat Repellent
Pump Bottle. Keeps pets away
from furniture, carpets, trees,
garbage cans and bags, and
other forbidden areas. Works
up to 24 hours when applied
daily. คี พ อ๊ อ ฟ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ล่ สุ นั ข และ

Make life wiht your pets easier with
high quality, effective and safe cleaning and training solutions for dogs and
cats from USA. ผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดและ

แมวไม่ให้มาในบริเวณที่ไม่ต้องการ เช่น
เฟอร์นิเจอร์ พรม ถังขยะ ต้นไม้ และ ฯลฯ
อยู่ได้ 24 ชั่วโมงหากใช้ทุกวัน สูตรสเปรย์
ธรรมดาประหยัดและพ่นได้ชุ่มกว่า

ฝึกสุนขั ทีม่ ชี อื่ เสียงจากอเมริกา ทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ
สามารถอยูร่ ว่ มกับสุนขั ได้โดยไม่ปวดหัวและแก้ไข
ปัญหาให้คุณได้ทุกเรื่อง

Item# Description
ปกติ สมาชิก
YK834 Pump 16oz | 16 oz ฿510 ฿479

Keep Off! Dog & Cat Repellent Aerosol Sprays. Keeps pets away from
furniture, carpets, trees, garbage
cans and bags, and other forbidden
areas. Works up to 24 hours when
applied daily. Aerosol bottles spray
lightly and evenly for larger areas.

คีพอ๊อฟ ผลิตภัณฑ์ ไล่สุนัขและแมวไม่ให้มาใน
บริเวณที่ไม่ต้องการ เช่นเฟอร์นิเจอร์ พรม ถังขยะ
ต้นไม้ และที่ๆ ไม่ต้องการให้สุนัขหรือแมวเข้าไป
ยุ่มย่าม อยู่ได้ 24 ชั่วโมงหากใช้ทุกวัน รุ่นสเปรย์
ไอนำ้าพ่นได้กระจายและแห้งกว่าเหมาะกับพื้นที่
กว้างที่ไม่ต้องการให้เปียก
Item# Description
ปกติ สมาชิก
YK835 Dog&Cat 10oz | สุนัขและแมว
฿370 ฿349
YK831 Cat& Kitten 6oz | แมวและลูกแมว ฿315 ฿299

With advance odor control formulat that neutralize and locks in odor.
Quilted for extra absorbency. 5-ply,
leak proof floor armor system. แผ่นรอง

Locks in wetness and neutralize odor.
Extra absorbency provides all day
protection. 5-ply, leak proof floor
armor system. แผ่นรองซับ วี-วี รุ่นซุปเปอร์

ซับ วี-วี รุ่นโอดอร์ คอนโทรล เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดับกลิ่นเป็นสองเท่าของแผ่นรองซับราคาถูก ออกแบบ
ให้ทำาลายกลิ่นเหม็น ซับความชื้นรวดเร็วและล็อคไว้
ด้วยระบบกันไหลย้อนกลับ 2 ชั้น แผ่นบุกันซึม 5 ชั้น
ปกป้องพื้นไม่ให้เปื้อน 100% แผ่นบุตารางนุ่มและแห้ง
พิเศษ ขนาด 23 x 24 นิ้ว
Item#
YK811A
YK811B
YK811C

Description
23" x 24" x 10 sheets | 10 ·ºËπ
23" x 24" x 50 sheets | 50 ·ºËπ
23" x 24" x 100 sheets | 100 ·ºËπ

Item#
YK838

สมาชิก
fl229
fl999
fl1,599

Item#
YK812A
YK812C

Description
23" x 24" x 10 sheets | 10 ·ºËπ
23" x 24" x 75 sheets | 75 ·ºËπ

Wee-Wee
Washables.
The top layer lets urine
pass easily to the thick
core where it is absorbed
and held. Non-skid vinyl
bottom. แผ่นรองซับ วี-วี รุ่นซัก

Wee-Wee Housebreaking aid. Formulated to help spot train
a puppy by encouraging him/her to eliminate in a place selected
by you. วี วี นำ้ า ยาฝึ ก ลู ก

สุนัขขับถ่าย ใช้พ่นในบริเวณที่
ต้องการให้ขับถ่าย เพียงใช้พ่น
บนพื้นผิวที่ต้องการและพาสุนัข
มาดมและให้รางวัลหรือคำาชม
เมื่อขับถ่ายถูกที่
Desc
ปกติ
สมาชิก
8oz
฿380
฿359

ปกติ
fl240
fl1,050
fl1,680

แอพซอร์พเบนท์ เพิ่มประสิทธิภาพซึมซับยอดเยี่ยม
อยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องเปลี่ยน รับได้แม้สุนัขโตเต็มที่ที่มี
ปัสสาวะปริมาณมาก ออกแบบให้ทำาลายกลิ่นเหม็น
มีระบบกันไหลย้อนกลับ 2 ชั้น แผ่นบุกันซึม 5 ชั้น
ปกป้องพื้นไม่ให้เปื้อน 100% แผ่นบุตารางนุ่มและ
แห้งพิเศษ ขนาด 23 x 24 นิ้ว

Item#
YK823B

ล้างได้ ประหยัด ทนทาน ด้านบน
ออกแบบให้ ค วามชื้ น ไหลลงสู่ แ กน
ซึมซับตรงกลาง ด้านล่างเป็นยางฝืด
กันรั่วซึม และไม่ลื่นไหล ซักได้หลาย
ร้อยครั้ง เหมาะกับการใช้ในกรงหรือ
เมื่อต้องการใช้แผ่นหนาพิเศษ และ
สุนัขที่ชอบปัสสาวะบนพรมเช็ดเท้า
Description
ปกติ
สมาชิก
30x32 inch/นิ้ว
฿1,200 ฿1,139

ปกติ สมาชิก
fl250 fl239
fl1,480 fl1,399
Wee-Wee Pad On Target. Pad holder keeps
pad in place and keeps
dog centered on pad
to prevent accidents.
Raised back protects
wall from stains. ไม่ต้อง

Item# Description
ปกติ สมาชิก
YK821 22 x 22 inch/นิว้ ฿1,480 ฿1,395

กั ง วลเรื่ อ งสุ นั ข ถ่ า ยไม่ ล งแผ่ น
หรื อ แผ่ น รองซั บ ลื่ น ไหลไปมา
อีกต่อไป ด้วยถาดรองแผ่นซับ
วี-วี ถาดพลาสติก ยกขอบกัน
กำาแพงเปื้อน ช่วยยึดแผ่นรอง
ซับให้อยู่กับที่ และฝึกให้สุนัข
ยืนกลางแผ่นเพื่อป้องกันการขับ
ถ่ายนอกแผ่น

Wee-Wee Post. Trains dogs to eliminate in designated outdoor area. Helps keep lawns clean and
green. Durable plastic stake for easy in-ground
insertion. Top portion, holds Wee-Wee Attractant
(1oz included). Refil Available.

Wee-Wee Patch. Artificial grass design infused with antimicrobial agents
and attractant. Liquid passes through
quickly and solid waste is easy to clean
up.

หญ้าเทียมสำาหรับขับถ่ายพร้อมถาดรอง มี
กลิน่ เชิญชวนและป้องกันแบคทีเรียหมักหมม ของเหลวสามารถผ่านไปด้านล่างได้งา่ ยทำาให้
ไม่เฉอะแฉะ มูลสามารถเก็บง่าย ล้างทำาความสะอาด ใช้ใหม่ได้ไม่ตอ้ งเปลีย่ นหรือทิง้ บ่อยๆ
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
YK822A
20" x 20" | 20 x 20 นิ้ว
฿1,680 ฿1,589
YK822B
20" x 30" | 20 x 30 นิ้ว
฿2,400 ฿2,289

วี-วี โพสต์ เสาหรับฝึกให้สุนัขขับถ่ายนอกบ้านให้เป็นที่ ไม่
ถ่ายเรีย่ ราดให้สนามหญ้าด่างไปทัว่ ปักในสนามง่าย ออกแบบ
คล้ายก้อนหินให้สนุ ขั คุน้ เคย ด้านบนบรรจุกลิน่ เชิญชวน ให้ขบั
ถ่าย (มีให้ 1 ออนซ์ มากับเสา) สามารถซื้อนำ้ายาเพิ่มได้เพื่อ
เติม หรือใช้นำ้ายากับวัสดุอื่นๆได้
Item# Description
ปกติ สมาชิก
YK826 Post 8" | เสา
฿410 ฿389
YK931 Refil 8 oz | นำ้ายา ฿360 ฿349

Stain & Odor Management

ผลิตภัณฑ์กําจัดคราบและกลิ่น

Wee-Wee® Floor & Hard Surface Stain & Odor Destroyer penetrates deeply into seams & crevices to
permanently eliminate stains & odors. Formulated
to clean & protect surface finish without buildup or
residue. For use on sealed wood, ceramic tiles, vinyl,
linoleum, brick, concrete, grout, wood trim, walls,
cabinets, plastic or metal pet carriers, and more.

วีวี นำ้ายากำาจัดคราบและกลิ่นสำาหรับพื้นและวัสดุผิวเรียบ ทำาความ
สะอาดหมดจดแม้ในร่องและมุม กำาจัดกลิ่นและคราบฝังแน่นที่เกิดจาก
มูล ปัสสาวะ อาเจียร ฯลฯ โดยไม่ทำาลายพื้นผิวและไม่เกาะเป็นคราบ
ใช้ได้กับไม้ เซรามิค กระเบื้อง ไวนิล อิฐ คอนกรีต หิน กำาแพง ตู้ กรง
พลาสติกและเหล็ก ฯลฯ ใช้ได้ทั้งกับสุนัขและแมว
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
YK894A 32 oz | 32 ออนซ์
฿530 ฿499

Wee-Wee® Carpet & Fabric
Stain & Odor Destroyer fast
acting formula removes pet
stains & odors in seconds.
Designed to treat urine, feces, vomit & other pet messes. Safe for pets & homes. วี

หัวปรับได้แบบสเปรย์และแบบโฟม
Adjustable Foam/Spray Nozzle

Wee-Wee® SEVERE Carpet & Fabric
Stain & Odor Destroyer maximum
strength formula permanently removes embedded stains, grime &
odors, while the Pheromone Dissolver eliminates pet-attractant scents to
discourage repeat accidents. วีวี นำ้ายา

วี นำ้ายากำาจัดคราบและกลิ่นสำาหรับพื้น
พรมและผ้าต่างๆ กำาจัดคราบและกลิ่น
ได้อยู่หมัดในไม่กี่วินาที เหมาะสำาหรับ
คราบปัสสาวะ อุจจาระ อาเจียน ฯลฯ ไม่
ทำาลายเนื้อผ้า ใช้ได้ทั้งกับสุนัขและแมว
Item# Description ปกติ สมาชิก
YK891A 32 oz | ออนซ์ ฿470 ฿439

กำาจัดคราบและกลิ่นสำาหรับพื้นพรมและผ้าต่างๆ
รุ่นเซเวียร์ สำาหรับคราบและกลิ่นฝังแน่นและรุนแรง
พิเศษ กำาจัดกลิ่นและคราบฝังแน่นที่เกิดจากมูล
ปัสสาวะ อาเจียร ฯลฯ โดยไม่ทำาลายพื้นผิวและ
ช่วยให้ผ้านุ่ม ช่วยกำาจัดกลิ่นเฟโรโมนให้หมดไป
ทำาให้สุนัขและแมวไม่พยายามกลับมาที่เดิม ใช้ได้
ทั้งกับสุนัขและแมว
Item# Description
ปกติ สมาชิก
YK892A 32 oz | ออนซ์ ฿530 ฿499

Neutralize pet & home odors on contact
without masking or heavy fragrances.
Wee-Wee® Air & All
Surface Odor Destroyer
eliminates pungent airborne, fabric & hardsurface odors on contact. For use in air or
on fabrics or hard surfaces such as pet beds,
curtains, pet carriers,
vehicles & more. วีวี นำ้า

Item#
YK895A

ยากำาจัดกลิ่นในอากาศและบน
พืน้ ผิว ทำางานทันทีทบี่ ริเวณมีกลิน่
ถูกสเปรย์ ไม่ต้องซับออก ใช้ได้
ทั้งกับพื้นเรียบและผ้า เช่นที่นอน
กรง เบาะรถยนต์ ฯลฯ ทำางาน
ด้ ว ยการทำ า ลายกลิ่ น ไม่ ใ ช่ ก ลบ
ด้วยกลิ่นนำ้าหอม
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
YK899A
32 oz | ออนซ์
฿510 ฿479

Wee-Wee® Cat Air & Litter
Box Odor Destroyer eliminates
pungent litter box urine and
fecal odors on contact without
clumping litter. For use in air,
on litter, on hard surfaces such
as litter boxes, carriers and on
fabrics. Won't clump litter. วีวี นำ้า

ยากำาจัดกลิ่นในอากาศและบนพื้นผิวสูตร
สำ า หรั บ กระบะทรายแมวและกลิ่ น มู ล แมว
ทำางานทันทีที่บริเวณมีกลิ่นถูกสเปรย์ ไม่ต้อง
ซับออก ใช้ได้ทั้งกับรอบกระบะทราย บน
ทราย พื้นเรียบและผ้า เช่นที่นอน กรง เบาะ
รถยนต์ ฯลฯ ทำางานด้วยการทำาลายกลิ่น
ไม่ใช่กลบด้วยกลิ่นนำ้าหอม ไม่ทำาให้ทราย
แมวจับตัวเป็นก้อน
Description
ปกติ สมาชิก
32 oz | ออนซ์
฿510 ฿479

Wee-Wee® Urine Eliminator
Stain & Odor Destroyer dissolves stubborn urine stains
& sticky residue & eliminates
odors on contact. Removes
both new & set-in, stubborn
stains to discourage repeat
accidents & re-marking. For
use on any surface. วีวี ยูรีน อิ

ลิมิเนเตอร์ นำ้ายากำาจัดคราบและกลิ่นปี
สสาวะโดยเฉพาะ กำาจัดคราบและกลิ่น
ฝังลึกทัง้ ทีพ่ นื้ และทีส่ นุ ขั หรือแมวพ่นตาม
สิ่งของ กำาจัดได้ทั้งคราบเก่าฝังแน่นและ
คราบใหม่ ใช้ได้ทุกพื้นผิว
Item#
YK893A

Description
32 oz | ออนซ์

ปกติ
฿530

สมาชิก
฿499

CREDIT CARD | บัตรเครดิต
CASH | เงนสด

ยอดสั่งซ้อ
Total
< 500
฿500 - ฿899
฿900 - ฿1,499
1,500 - 2,499
> 2,500

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 715-2-26868-2
Chan Road Branch

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถ.จันทน์
บจก. ชามู ชามู
ShamuShamu Co.,Ltd.
Account #: 031-275753-9
Chan Road Branch

ไม่มีสินค้าช้นใหญ่*
Without Oversized Items*

มีสินค้าช้นใหญ่*
With Oversized Items*

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only

฿79

฿79

฿59
ฟร | FREE
ฟร | FREE

฿79
฿59
ฟร | FREE

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถ.จันทน์
วรยุทธ แซ่จง
Worayuth Saechueng
Account #: 133-5-17786-9
Chan Road Branch

* สินค้าชิ้นใหญ่ รวมถึง อาหารหรือขนม
ยกลังทุกชิ้น และอาหารทุกชนิดที่บรรจุ
เกิน 6 กก. ต่อถุง
* Oversized Items include: All mastercase orders and dog or cat food
over 6 kg. package

หมายเหตุ|NOTE: กรณีลูกค้าไม่รับสินค้าทั้งหมดเมื่อพนักงานส่งไปถึงแล้ว มีค่าเสียเวลา 200 บาท ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑล ดอนเมือง พุทมณฑล
สาย 1-4 ทวีวัฒนา สายใหม ลาดกระบัง คลองสามวา อยู่นอกเขตจัดส่งปกติ มีค่าบริการพิเศษ 120-200 บาท (กรุณาสอบถาม)
฿200 fee applies for rejection of the entire order upon delivery. Customers living in other provinces surrounding Bangkok and those in the following districts: Saimai, Don Muang, Kongsamwa, Ladkrabang, Taweewattana, Puttamonthol 1-4 special delivery fee (฿120-฿200) applies.

ยอดสั่งซ้อ
Total

สินค้าทั้งหมดไม่เกิน 4 กก. (ไปรษณีย์)
Orders less than 4 kg. (Postal Service)

สินค้าทั้งหมดเกิน 4 กก. (บ. ขนส่ง)
Orders over 4 kg (Courier Service)

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only
฿59

รับสินค้าที่ร้านเท่านั้น
Store Pick Up Only
Please Call | กรุณาสอบถาม

฿1,200 - ฿1,899

฿79

Please Call | กรุณาสอบถาม

> 1,900

฿99

Please Call | กรุณาสอบถาม

< 500
฿500 - ฿1,199

หมายเหตุ|NOTE: สินค้าตำ่ากว่า 4 กก. จัดส่งทางไปรษณีย์ (พัสดุธรรมดา) สินค้าเกิน 4 กก. จัดส่งทางขนส่ง เก็บค่าส่งปลายทางหรือต้นทางตามต้องการ
และมีค่าบรรจุหีบห่อพิเศษ 20 บาท ต้องการส่ง EMS กรุณาสอบถามค่าจัดส่งเพิ่มเติม
* Orders < 4 kg. are shipped via regular postal service, orders > 4 kg. are shipped via courier service with ฿20 packaging fee. Delivery fee
for couriers are calculated according to the size of your order. For EMS service please call for quotaton.
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