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Gümüş İyonları & Hyaluronik Asit
ile Etkinleştirilmiş

BAKIM
ÜRÜNLERİ

AĞIZ BAKIM
ÜRÜNLERİ
ORAL CARE
SERIES

DENTAL FINGER / Köpek ve Kediler için Diş Temizleyici
DENTAL FINGER DİŞ TEMİZLEYİCİSİ;
Köpek ve kediler için ileri ağız sağlığı sağlar. Dental finger gümüş iyonlu diş temizleyici
plakları yok eder, tartar oluşumunu engeller ve nefesi tazeler.
Çalışma Prensibi;
Dental Finger’in yüzeyinde 12.000 adet fiber kılcık bulunur. Bu daha etkili ama
nazik bir temizleme gücü ve plaklara karşı etkinlik sağlar. Her bir fiber temas
ettiği bakterilere karşı etkili gümüş iyonları içerir. Mikrofiberin hareketi diş
etlerine de masaj yaparak ağız sağlığını korur.
Kullanım Şekli;
Diş Temizleyiciyi işaret parmağınıza, ilmeğini orta parmağınıza
geçirin. Dairesel hareketlerle köpek veya kedinizin dişini nazikçe
silin. Kullanmadan önce ve sonra iyice suyla temizleyin. 6 haftalık
günlük kullanımdan sonra gümüş iyonlarının tazelenmesi için
yenisi ile değiştirin.
Köpek/Kedinizin diş temizleyiciyi yutmasına izin vermeyin.
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

REPLAT / Dental Powder / %100 Natural
Etken maddeler
• Ascophyllum Nodosum (deniz yosunu)
• Kaba yonca (alfalfa)
• Kuşburnu kabuğu (rosa canina)
• Bira mayası
Kullanım Alanı
• Kedi ve köpekler için geliştirilmiş içeriği sayesinde ağızda başlayan sindirim esnasında diş
plaklarının oluşumunu önler ve var olan diş plaklarını azaltır.
• Dolaylı olarak sağlıklı dişler için koruma sağlar ve ağızdaki kötü kokuyu azaltır.
Etken Maddeler Hakkında
Ascophyllum Nodosum (deniz yosunu)
• Dişlerde plak oluşumunu önleyip, ağız kokusu ile mücadele eder.
• İçerdiği yüksek orandaki diyet lifi ve zengin silikon sayesinde bağırsak florasını korur.
Kaba yonca
• İçerdiği A vitamini ağız mukozasının iyileşmesini destekler.
• İçeriğindeki K vitamini, pıhtılaştırma etkisiyle, diş eti kanamalarını durdurmaya
yardımcı olur.
• Dişin uzun vadeli sağlığı için yararlıdır.
Kuşburnu Kabuğu (rosa canina)
• Doğal C vitamini kaynağıdır.
• Hafif bir doku ve damar büzücüdür.
• Kabuğunda yer alan ve beslenmede en zengin antioksidanlardan olarak kabul
edilen kuersetin (quercetin), serbest radikal hasarı ve enflamasyonun etkileri ile
mücadelede önemli bir rol oynar. Ağız içi enfeksiyon tedavilerine yardımcı olur.
Bira mayası
• Sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin ve mayaların büyümesini destekler.
• B12 dışındaki tüm B vitaminlerinin önemli bir kaynağıdır.
Kullanım Önerisi
Günde bir defa mamayla karıştırılarak verilir. Kuru mamayı ıslatın ve Novomed Replat ile
karıştırın.
Tavsiye edilen günlük doz, her 10 kg ağırlık için 1 ölçektir. Ölçü kaşığı kutunun içindedir.
Ticari Takdim Şekli
Replat 45 g’lık kilitli kapaklı plastik kavanoz içeren 6’lı karton kutularda satışa sunulmuştur.

AĞIZ BAKIM
ÜRÜNLERİ
ORAL CARE
SERIES

PRISTINE / Oral & Dental Gel / Ağız ve Diş Jeli
Etken Maddeler
• Tatlı badem yağı (Omega 6–9)
• Susam yağı (Omega 3–6)
• Hindistancevizi yağı (Laurik asit)
• Aloe vera yağı (salisilik asit)
• Ayçiçeği yağı (Omega 6–9)
• Somon yağı (Omega 3)
• Curcumin
• Silikon dioksit (Ecocert sertifikalı ürün)
Kullanım Alanı
• İçeriğindeki doğal yağ asitleri dişlerde plak oluşumunu
engeller.
• Ağız kokusu, kısa sürede, azalarak kaybolur.
• Stomatitis (ağız mukozası yangısı), gingivitis (diş eti
yangısı), eozinofilik granülom, periodontitis gibi sorunların
iyileşme süreçlerine olumlu katkı sağlar.
Etken Maddeler Hakkında

50 ml

Tatlı badem yağı
• İçerdiği tekli doymamış yağlar, Omega 6 (oleik asit), Omega 9
(linoleik asit) ve palmitik asit, iltihaplı ve kaşıntılı diş etinin doğal
tedavisine yardım için önerilir.
• İçeriğindeki A, B1, B6 ve E vitaminleri ve çinko, magnezyum ve
kalsiyum sayesinde nemlendirici bir güç kaynağıdır.
• Antioksidan, antienflamatuar, bağışıklık arttırıcı ve yara iyileştirici
özellikleri vardır.
• İçeriğindeki çinko sayesinde kaşınmayı azaltır, kaşınmadan kaynaklanan acıyı
dindirmeye yardımcı olur, şiş bölgeleri yumuşatır ve tahrişi hafifletir.

Susam yağı
• İçerdiği Omega 6 ve Omega 9 yağ asitleri ağız boşluğundaki serbest radikalleri azaltır.
•Susam kökünün içerdiği chlorosesamone mantar enfestasyonu tedavisine yardımcıdır.
• Diş ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.
Hindistancevizi yağı
• İçeriğindeki laurik asit yüksek antienflamatuar etkisiyle diş eti yangısını gidermeye
yardımcı olur.
• Laurik asit sabunlaşma etkisi göstererek plak birikimini azaltır ve dişleri beyazlatır.
Aloe vera yağı
• Aloe veranın içerdiği salisilik asit iltihaplanmayla mücadeleye yardımcı olur.
• Zengin antioksidan içeriğiyle ağız içi iltihapları olan gingivitis ve stomatitisin
iyileşmesini hızlandırıcı özelliği vardır.
Ayçiçeği yağı
• Ayçiçeği yağı içerdiği A, D, E ve K vitaminleri ile hücre yenilenmesini sağlar.
• İçeriğindeki Omega 3 yağ asiti enfeksiyon riskini azaltır.
• Dişlerin güçlenmesinde faydalıdır.
• Plak oluşumu kaynaklı gingivitisi azaltır.
Somon yağı
• İçeriğindeki Omega 3 yağ asitleri daha sağlıklı diş etlerinin oluşmasını sağlar.
• Hoş kokusu sayesinde kedi ve köpekler için cezbedicidir.
Curcumin
• Antienflamatuar özelliği yüksektir, enfeksiyona bağlı ağrıyı yatıştırır.
Silikon dioksit
• Yağ karışımının, diş etleri ve dişlerin üzerinde uzun süre kalmasını sağlayarak, ürün
etkinliğini arttırır.
Kullanım Önerisi
Üründen bir miktar parmağınıza ya da uygun bir temizleme bezine döküp tüm diş ve
dişetlerine nazikçe masaj yaparak uygulayın.
Daha iyi bir etki için NOVOMED DENTAL FINGER ile kullanılabilir.

Ticari Takdim Şekli
Pristine 50 ml’lik pompa kapaklı plastik şişe içeren 6’lı karton kutularda satışa sunulmuştur.

DERİ BAKIM
ÜRÜNLERİ
SKIN CARE
SERIES

Care SHAMPOO / Bakım ŞAMPUANI
Etken Maddeler
• Koloidal gümüş
• Aloe vera
Kullanım Alanı
• Mantar ve maya enfeksiyonları ve dermatitlerde ana tedaviye yardımcı olarak kullanılır.
• Tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlayarak cildin yeterli oksijeni almasını sağlar.
Etken Maddeler hakkında
Koloidal gümüş
• Koloidal gümüşün cildin ve diğer yumuşak dokuların iyileşmesini
hızlandırdığı görülmüştür.
• Antienflamatuar etkiye sahiptir.
• Bakteri, virüs, mantar ve maya enfeksiyonlarının neden olduğu
hastalıkların ana tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

%0

Aloe vera
• Doğal aloe vera özü içeriğiyle cildin su tutma kapasitesini arttırarak
yoğun nemlendirme sağlar ve deri hücrelerinin yenilenmesine yardımcı
olur.

Paraben
Parfüm
Alkol

Ürün özellikleri
• Kedi ve köpeklerin tüylerine parlaklık verir ve tüylerin yumuşatır.
• Kedi ve köpeklerin cilt yapısına uygun pH değerinde üretilmiştir.
• Paraben, parfüm ve alkol içermez.
Kullanım Önerisi
Rutin koruma ve temizlik için ayda bir kez, veteriner hekim tavsiyesi üzerine
tedaviye yardım amaçlı haftada bir kez uygulanabilir.
Kullanım Şekli
Kedi veya köpeğinizin derisine nüfuz edecek şekilde masaj yaparak uygulayın.
Yıkamadan önce, ürünü 5 dakika boyunca bekletin. Daha sonra bol suyla durulayın.

Ticari Takdim Şekli
Care Shampoo 300 ml’lik pompa kapaklı plastik şişelerde satışa sunulmuştur.

300 ml

VAPISAN / Deri Bakım SPREYİ / Skin Care SPRAY
NOVOMED VAPISAN, Mantar ve maya enfeksiyonları ve dermatitlerde ana tedaviye yardımcı
olarak kullanılır.
Etken Maddeler:
• Koloidal gümüş • Hyaluronik asit • Hamamelis virginiana • Aloe vera jel
Etken Maddeler Hakkında:
Hamamelis virginiana: • Antienflamatuar etkiye sahiptir. • Kaşıntıyı baskılar.
Hyaluronik Asit: • Yüksek su tutma özelliği ile uygulanan bölgeyi nemli
tutar. • Uygulanan bölgede dokuların iyileşmesini hızlandırır. • Etken
maddelerin bölgede daha yoğun ve uzun süre kalmasını sağlar. • Etken
maddelerin derinin alt katmanlarına taşınmasına yardımcı olur. •
Kolajen liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir.
Koloidal Gümüş: • Koloidal gümüş, elektrik akımı ile gümüşün su
içerisinde çözündürülerek su ve gümüşün nanopartiküller halinde
birbirine bağlanması ile elde edilir. • Koloidal gümüşün cildin ve
diğer yumuşak dokuların iyileşmesini hızlandırdığı görülmüştür.
• Antienflamatuar etkiye sahiptir. • Bakteri, virüs, mantar ve maya
enfeksiyonlarının neden olduğu hastalıkların ana tedavisine
yardımcı olarak kullanılır.
Aloe Vera Jeli: • Enzim içerikli yapısı sayesinde cildin ölü hücrelerden
arındırılmasını sağlar. Cildi kurutmadan epidermisin yenilenmesine
yardımcı olur. • Mantar karşıtı özelliğe sahiptir. • Antienflamatuar etkisi
vardır. • Egzama gibi deri lezyonlarının önlenmesine yardımcı olur.
Kullanım Önerisi: Ana tedavi süresince, sorunlu bölgeye günde iki kez
uygulanır.
Ticari Takdim Şekli: Vapisan 100 ml’lik sprey kapaklı plastik şişe içeren 6’lı karton
kutularda satışa sunulmuştur.

100 ml

OTUBALM / Ear Balsam with Colloidal Silver
Koloidal Gümüşlü Kulak Balsamı

KULAK BAKIM
ÜRÜNLERİ

NOVOMED OTUBALM: • Kronik ve akut kulak enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olur.
• Yangının giderilmesini sağlar. • Kulak kepçesi nekrozunun tedavisine yardımcı olarak kullanılır.
• Malassezia ve bakteriyel kulak enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur.

EAR CARE
SERIES

Etken Maddeler:
• Koloidal gümüş • Hyaluronik asit • Hamamelis virginiana • Squalane yağı
Etken Maddeler Hakkında:
Hamamelis virginiana:
• Antienflamatuar etkiye sahiptir. • Kaşıntıyı baskılar.
Hyaluronik Asit:
• Yüksek su tutma özelliği ile uygulanan bölgeyi nemli tutar.
• Uygulanan bölgede dokuların iyileşmesini hızlandırır.
• Etken maddelerin bölgede daha yoğun ve uzun süre kalmasını sağlar.
• Etken maddelerin derinin alt katmanlarına taşınmasına yardımcı olur.
• Kolajen liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir.
Koloidal Gümüş:
• Koloidal gümüş, elektrik akımı ile gümüşün su içerisinde çözündürülerek
su ve gümüşün nanopartiküller halinde birbirine bağlanması ile elde edilir.
• Koloidal gümüşün cildin ve diğer yumuşak dokuların iyileşmesini
hızlandırdığı görülmüştür.
• Antienflamatuar etkiye sahiptir.
• Bakteri, virüs, mantar ve maya enfeksiyonlarının neden olduğu hastalıkların
ana tedavisine yardımcı olarak kullanılır.
Squalane yağı:
• Enfeksiyondan ötürü oluşan doku kayıplarını yerine koymada yardımcı olur.
• Uygulanan bölgede bir yağ tabakası oluşturarak bölgeyi yumuşak ve esnek tutar.
• Enfeksiyonlarda oluşan yoğun serumanın içine nüfuz edip kulaktan atılmasına
yardımcı olur.
• Diğer etken maddelerin bölgeye nüfuz etmesini sağlar.
• Kulak kanalında koruyucu bir tabaka oluşturup cildi sıkıştırarak kulak kanalının genişleyip
rahatlamasını sağlar.
Kullanım Önerisi: Ana tedavi süresince kulak kanalına günde iki defa uygulayınız.
Ticari Takdim Şekli: Otubalm 50 ml’lik kolay kullanımlı kapaklı plastik şişe içeren 12’li karton kutularda
satışa sunulmuştur.

50 ml

OTUSOL / Ear Solution with Colloidal Silver
Koloidal Gümüşlü Kulak Solüsyonu
NOVOMED OTUSOL; • Kulak kepçesi ve kulak kanalı bakımında koruyucu özellik taşır.
• Kulak kepçesi ve dış kulak kanalının temizlenmesinde kullanılır.
Etken Maddeler: • Koloidal gümüş • Hyaluronik asit • Hamamelis virginiana
Etken Maddeler Hakkında:
Hyaluronik Asit:
• Yüksek su tutma özelliği ile uygulanan bölgeyi nemli tutar.
• Uygulanan bölgede dokuların iyileşmesini hızlandırır.
• Etken maddelerin bölgede daha yoğun ve uzun süre kalmasını sağlar.
• Etken maddelerin gözün katmanlarına taşınmasında yardımcı olur.
• Kolajen liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir.
Hamamelis virginiana:
• Antienflamatuar etkiye sahiptir.
• Kaşıntıyı baskılar.
Koloidal Gümüş:
• Koloidal gümüş, elektrik akımı ile gümüşün su içerisinde
çözündürülerek su ve gümüşün nanopartiküller halinde birbirine
bağlanması ile elde edilir.
• Koloidal gümüşün cildin ve diğer yumuşak dokuların iyileşmesini
hızlandırdığı görülmüştür.
• Antienflamatuar etkiye sahiptir.
• Bakteri, virüs, mantar ve maya enfeksiyonlarının neden olduğu
hastalıkların ana tedavisine yardımcı olarak kullanılır.
Kullanım Önerisi:
Kulak kepçesi ve dış kulak kanalının sağlığının korunması için haftada bir iki
defa kullanılması önerilir.

50 ml

Ticari Takdim Şekli:
Otusol 50 ml’lik kolay kullanımlı kapaklı plastik şişe içeren 12’li karton kutularda satışa
sunulmuştur.

GÖZ BAKIM
ÜRÜNLERİ
EYE CARE
SERIES

OCULISOL
Göz Damlası / Eye Drop
Kullanım Alanları:
• Konjunktivit
• Keratit
• Korneal ülser
• Göz Kuruluğu
Etken Maddeler:
• Koloidal gümüş
• Hyaluronik asit
• Euphrasia officinalis
Kullanım Önerisi:
Sorunlu göze, günde üç dört defa
2 damla damlatınız.

10 ml

Etken Maddeler Hakkında:
Euphrasia officinalis:
• Antienflamatuar etkiye sahiptir.
• Gözde kaşıntı ve batmayı gidermeye yardımcıdır.
• Göz akıntısı ve kanlanması giderici özelliğe sahiptir.
Hyaluronik Asit:
• Yüksek su tutma özelliği ile uygulanan bölgeyi nemli tutar.
• Uygulanan bölgede dokuların iyileşmesini hızlandırır.
• Etken maddelerin bölgede daha yoğun ve uzun süre
kalmasını sağlar.
• Etken maddelerin gözün katmanlarına taşınmasında
yardımcı olur
• Kolajen liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir.
Koloidal Gümüş:
• Koloidal gümüş, elektrik akımı ile gümüşün su içerisinde
çözündürülerek su ve gümüşün nanopartiküller halinde
birbirine bağlanması ile elde edilir.
• Koloidal gümüşün cildin ve diğer yumuşak dokuların
iyileşmesini hızlandırdığı görülmüştür.
• Antienflamatuar etkiye sahiptir.
• Bakteri, virüs, mantar ve maya enfeksiyonlarının neden olduğu
hastalıkların ana tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

OCULISOL

Ticari Takdim Şekli:
Oculisol 10 ml’lik kendinden damlalıklı plastik şişe içeren 12’li karton kutularda satışa
sunulmuştur.

YARA BAKIM
ÜRÜNLERİ

ARISAN / Wound Gel / Yara Jeli
Kullanım Alanları: • Arisan koloidal gümüş ve çinko oksit bazlı bir hidrojeldir. Dermatolojik
hastalıkların yol açtığı yaraların iyileşme sürecinde ve/veya tedaviye paralel bakımında
kullanılmaktadır. • Egzamalı, pişik, tahriş olmuş bölgelerde
• Enfekte olmuş yaralarda (kronik yaralarda) ana tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

WOUND CARE
SERIES

Etken Maddeler: • Aloe vera yağı • Koloidal gümüş • Çinko oksit • Hyaluronik asit
Etken Maddeler Hakkında:
Aloe Vera Yağı: • Gerçek aloe vera jelinden üretilmiştir. • Kuru deriyi
nemlendirir. • Antienflamatuar etkiye sahiptir. • Kaşıntıyı dindirir. • Derinin
derin katmanlarına nüfuz eder.
Çinko Asit: • Antiseptik etkisi vardır. Çinkonun en önemli etkilerinden
biri akyuvar fonksiyonunu desteklemesidir. Bu yüzden, lezyonlu
bölgelerdeki iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.
Hyaluronik Asit: • Yüksek su tutma özelliği ile uygulanan bölgeyi nemli
tutar. • Uygulanan bölgede dokuların iyileşmesini hızlandırır. • Etken
maddelerin bölgede daha yoğun ve uzun süre kalmasını sağlar. • Etken
maddelerin derinin alt katmanlarına taşınmasına yardımcı olur. • Kolajen
liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir.
Koloidal Gümüş: • Koloidal gümüş, elektrik akımı ile gümüşün su içerisinde
çözündürülerek su ve gümüşün nanopartiküller halinde birbirine bağlanması
ile elde edilir. • Koloidal gümüşün cildin ve diğer yumuşak dokuların
iyileşmesini hızlandırdığı görülmüştür. • Antienflamatuar etkiye sahiptir. • Bakteri,
virüs, mantar ve maya enfeksiyonlarının neden olduğu hastalıkların ana tedavisine
yardımcı olarak kullanılır.
Kullanım Önerisi: Sorunlu bölgeye günde birkaç kez eşit şekilde uygulanır. İhtiyaca göre yara
iyileşmesini destekleyici NOVOMED Siliquid ile uygulamadan önce yıkayınız ve temizleyiniz.

100 ml

SILIQUD / Wound Spray / Yara Spreyi
NOVOMED SILIQUID, Deri lezyonlarının, açık yaraların ve yara izlerinin tedaviye eşlik
eden yoğun bakımında kullanılır. Günlük yara temizliğinde kullanılır.
Etken Maddeler: • Koloidal gümüş • Hyaluronik asit
Etken Maddeler Hakkında:
Hyaluronik Asit:
• Yüksek su tutma özelliği ile uygulanan bölgeyi nemli tutar.
• Uygulanan bölgede dokuların iyileşmesini hızlandırır.
• Etken maddelerin bölgede daha yoğun ve uzun süre kalmasını
sağlar.
• Etken maddelerin derinin alt katmanlarına taşınmasına yardımcı
olur.
• Kolajen liflerinin oluşumunda bakım görevi üstlenir.
Koloidal Gümüş: • Koloidal gümüş, elektrik akımı ile gümüşün
su içerisinde çözündürülerek su ve gümüşün nanopartiküller
halinde birbirine bağlanması ile elde edilir.
• Koloidal gümüşün cildin ve diğer yumuşak dokuların
iyileşmesini hızlandırdığı görülmüştür.
• Antienflamatuar etkiye sahiptir.
• Bakteri, virüs, mantar ve maya enfeksiyonlarının neden olduğu
hastalıkların ana tedavisine yardımcı olarak kullanılır.
Kullanım Önerisi: Sorunlu bölgeye günde birkaç kez uygulanması
önerilir.

100 ml

Ticari Takdim Şekli: Siliquid 100 ml’lik sprey kapaklı plastik şişe içeren 6’lı karton
kutularda satışa sunulmuştur.

Gümüş iyonları &
Hyaluronik Asit ile
Etkinleştirilmiş
HAYVAN BAKIM ÜRÜNLERİ
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BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

İLETİŞİM
Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy
Caddesi No:51/B Maltepe / İstanbul
(0216) 577 85 45

www.simyalab.net
info@simyalab.net
novomed.vetline

