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 วิตามินเจลสำ�หรับบำ�รุงไตโดยเฉพาะ มีส่วน

ผสมของกรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 สูง และยังมีธาตุเหล็กและโฟลิค
เอซิดที่ช่วยป้องกันภาวะเลือดจาง ช่วยลดปริมาณโปรตีนเพื่อให้ไตทำ�
งานน้อยลง สำ�หรับสุนัข
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

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

บำ�รุงขนสำ�หรับสุนัข ที่ใช้ส่วนผสมของ โปรไบโอติค และ พรีไบโอติค ที่ช่วยกำ�จัดจุลินทรีย์ใน
ร่างกาย โอดอร์เลส ช่วยลดกลิ่นมูล กลิ่นปาก และกลิ่นตัว แมกซี่ โค้ท ช่วยบำ�รุงขน 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

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

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

Asta Coat Krill Oil Skin & Coat Supplement with
lecithin. Relieves skin and joint inflammation and
promotes cardiovascular health.

นํ้ามันบำ�รุงขนเข้มข้นจากกุ้งเคย ที่ให้กรดไขมันโอเมก้าที่ดีเยี่ยม ช่วยลด
การอักเสบของผิวหนัง และบำ�รุงขนให้เป็นเงางาม ลดการหลุดร่วง และ
ยังช่วยลดการอกเสบของข้อต่อกระดูกอีกด้วย
Item#
Description
ปกติ
สมาชิก
NT515 50 Tablets | 50 ‡¡Á¥
ﬂ1,100 ﬂ1,045

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

รวม ท็อปเท็น จากเบียฟาร์ มีส่วนผสมของแคลเซี่ยมที่
ช่วยบำ�รุงกระดูก กรดไขมันโอเมก้าทีช่ ว่ ยบำ�รุงขน พร้อม
แอลคาร์นีทีนและโปรตีนเสริมเพื่อช่วนให้กล้ามเนื้อแข็ง
แรง มีวิตามิน A, B1 , B2, B6, B12, C, D3, และ E ให้ 1
เม็ดต่อนำ�้หนัก 5 กก. ทุกวัน
Description
ปกติ
สมาชิก
180 Tabs | 180 ‡¡Á¥
ﬂ260
ﬂ249

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

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™—Ëπ °‘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
ﬂ330 ﬂ313
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

Item#
NT721A
NT721B
NT722A

°—¥®“° 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 « ‡ÀÁ π §«“¡·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‡¡√‘°“
Description
ปกติ
สมาชิก
Dogs 245 ml. | สÿπ—¢ 245 ¡≈.
ﬂ320
ﬂ304
Dogs 473 ml. | สÿπ—¢ 473 ¡≈.
ﬂ525
ﬂ499
Cats 245 ml. | ·¡« 245 ¡≈.
ﬂ320
ﬂ304
Dermaforte Hair & Skin Care

‡¥Õ√å ¡ “øÕ√å µ «‘ µ “¡‘ π ∫”√ÿ ß ¢π·≈–º‘ « Àπ— ß ส”À√— ∫ สุ นั ข ·≈–
·¡«™π‘¥‡¡Á¥ Õÿ¥¡‰ª¥â«¬ Omega-3 ·≈– Omega-6 Õ¬à“ßส¡¥ÿ≈¬å
¡’·√่∏“µÿส”§—≠µà“ßÊ∑’Ë™à«¬„Àâ√à“ß°“¬¥Ÿ¥´÷¡‰ª„™â‰¥âßà“¬
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
NT514
20 Tablets | 20 ‡¡Á¥
ﬂ199 ﬂ179

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

เสริมข้อต่อกระดูกสำ�หรับสุนขั 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

Õ“À“√‡ส√‘¡ | 13 | 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 แคลเซียมชนิดผงสำ�หรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ใช้เสริม
บำ�รุงกระดูกพร้อมวิตามินบำ�รุงสุขภาพสกัดจากสาหร่ายทะเล
เหมาะกับสัตว์เลี้ยงที่มีภาวะการขาดแคลเซี่ยมหรือมีกระดูก
ไม่แข็งแรง หรือกินอาหารไม่สมดุลย์
Item#
Description
ปกติ สมาชิก
NT210 500 g | 500 กรัม
฿290 ฿275

นมสำ�หรับสุนัขโดยเฉพาะจาก ซีล สกัดแล็คโตสอ
อกทำ�ให้ไม่เกิดอาหารท้องเสีย นมคัดพิเศษกลิ่น
หอม ผลิตและนำ�เข้าจากนิวซีแลนด์ ขวดปิดเปิด
ง่าย แช่ตู้เย็นได้ ให้กับสุนัขโตแล้วเป็รางวัล หรือ
ให้กับลูกสุนัขที่นมแม่ไม่เพียงพอได้ จำ�หน่ายแพ๊
คละสามขวด

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

ปกติ
฿95
฿179

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
฿90
฿169

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.

ชุดขวดนมสำ�หรับลูกสัตว์แรกเกิด 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

นมผงสำ�หรับสุนัขและแมว ใช้ทดแทนนมแม่สำ�หรับลูก
สัตว์ที่กำ�พร้า หรือที่แม่มีนํ้านมไม่เพียงพอ สามารถใช้
สำ�หรับช่วงหย่านมได้ หรืออาจให้แม่สุนัขขณะตั้งครรภ์
เพื่อเป็นการบำ�รุง
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¢÷Èπ „™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 ทำ�จากนมแพะแท้ๆ ที่ย่อย
ง่าย ไม่ทำ�ให้ท้องเสียเช่นนมวัว 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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คสำ�หรับสุนัขและแมว อุดมไปด้วยวิตามิน
ช่วยล้างพิษ ต้านมะเร็งในระบบย่อยอาหาร
ปรับสมดุลระบบขับถ่าย ขับก้อนขนในท้อง
สำ�หรับแมว
ปกติ
สมาชิก
ﬂ120
ﬂ109

