
 
 

 

Gäller från 2017-07-01 

 

Ordersedel 

Företag:                                                                                        Orderdatum: 

Organisationsnummer: 

Leveransadress: 

Fakturaadress: 

Telefon och kontaktperson: 

E-post: 
Beställ enkelt via ApoEx hemsida: care.apoex.se. Inloggningsuppgifter erhåller ni via ApoEx kundtjänst: 
support@apoex.se, tel: 010 – 10 10 222. Leveransvillkor: Frakt 90 kr. 

Beställ gärna djurägarbroschyrer i samband med order, tillgängliga broschyrers artikelnummer se nederst på sidan.  

Artikelnr Produkt Storlek Antal 

V03232 Flexadin Advanced 30  30 bitar  

V03226 Flexadin Advanced 60  60 bitar  

V03228 Flexadin plus min 30 <10 kg  30 bitar  

V03234 Flexadin plus min 90 <10 kg   90 bitar  

V03227 Flexadin plus max 30 >10 kg  30 bitar  

V03233 Flexadin plus max 90 >10 kg  90 bitar  

V03209 Ipakitine 180 g  

V03208 Comfort Shield 15x0,3 ml  

V03211 Zentonil Advanced 100mg 30 tabl.  

V03212 Zentonil Advanced 200mg 30 tabl.  

V03213 Zentonil Advanced 400mg 30 tabl.  

V03217 Zylkene 75 mg 30 kap.  

V03215 Zylkene 225 mg 30 kap.  

V03216 Zylkene 450 mg 30 kap.  

V03214 Zylkene Equine 1000 mg 20*4 g  

V03205 Bezo-Pet 120 g  

V03206 Calo-Pet  120 g  

V03207 Uro-Pet 120 g  

V03218 Clytox/Eye Care 125 ml  

V03210 Enisyl-F 100 ml  

V03223 Dermanorm  90 kap.  

V03224 Milkocat  200 g  

V03225 Milkodog  350 g  

    

V03261 Broschyr Comfort Shield  20 st  

V03257 Broschyr Zentonil Advanced 20 st  

V03258 Broschyr Zylkène   20 st  

V03256 Broschyr Flexadin och UCII-infoblad 20 st  

 
 

Produktinformation finns på baksidan 
 

http://www.care.apoex.se/
mailto:support@apoex.se


 
 

 
  

handelsvaror 
 
 

 
 
Flexadin Advanced: Dietiskt fodertillskott med unik sammansättning som stödjer lederna hos hundar med 

artros. Med UCII, omega-3 och vitamin E. Mycket smakliga tuggtabletter i återförslutningsbar förpackning. 
Endast en tuggtablett per dag oavsett vikt! 
 
Flexadin Plus: Dietiskt fodertillskott som stödjer lederna hos hundar och katter med artros. Komplett 

formula med glukosamin/kondroitin, vitamin E, omega-3 samt Djävulsklo. Smakliga tuggtabletter i 
förpackning om 30 och 90 st. 

 
Ipakitine: Fosfatbindare för hund och katt med kalciumkarbonat och kitosan. Smakligt pulver som blandas i 

fodret. 

 
Comfort Shield: Biomimetisk, fuktgivande tårersättning med hyaluronsyra för torra och irriterade ögon. 

Unik viskositet som imiterar tårvätskans egenskaper. Fri från konserveringsmedel. Återförslutningsbara 
pipetter. 
 

Zentonil Advanced: Dietiskt fodertillskott med SAMe och silybin. Understödjer leverfunktionen hos hund 

och katt. SAMe och silybin molekylerna är mikroenkapsulerade vilket skyddar dem från magsyran och 
möjliggör att de kan delas och tuggas utan att effekten försämras. 
 
Zylkéne: Hjälper till att hantera förändringar och obekväma situationer. Med naturligt alfa-casozepine. Ger 

en avslappnande känsla utan dåsighet. Kapseln kan ges hel eller öppnas och strös över fodret. Finns till 
hund, katt och häst. 

        
Bezo-Pet: Kattmalt som motverkar bildningen av hårbollar hos katt. Kan med fördel användas dagligen till 

långhåriga raser och innekatter. Mycket smaklig pasta med fisksmak. 
 
Calo-Pet: Näringsmässig återhämtning för hund och katt. Ges vid konvalescens som kompensation för 

vitamin- och mineralbrister. 
 
Uro-Pet: Förebygger bildning av struvitkristaller/struvitstenar hos hund och katt. Innehållande DL-Metionin 

med surgörande egenskaper. Smaklig pasta. 
 
Clytox/ Eye Care: Fysiologisk lösning med neutralt pH för regelbunden ögonhygien. Dubbel funktion! 

Sköljning och rengöring av ögat samt rengöring och reduktion av missfärgning i pälsen orsakad av tårvätska. 

 
Enisyl-F: Välsmakande pasta innehållande L-lysin som stärker immunförsvaret hos vuxna katter och 

kattungar. 
 
Dermanorm Dietiskt fodertillskott med omega 3 och 6 för hund och katt. Innehåller fiskolja och 

gurkörtsolja. 
 
Milkocat  Mjölkersättning speciellt utvecklad för kattungar. Berikad med taurin, vitaminer och mineraler. 

200g burk, inklusive 1 flaska och 2 nappar. 
 
Milkodog  Mjölkersättning speciellt utvecklad för hundvalpar. Berikad med vitaminer och mineraler. 350g 

burk, inklusive 1 flaska och 2 nappar. 
 

 


