Inclou una analítica d’orina complerta en gats

20% descompte en radiografies, ecografies, analítiques, snap test,
coprològics i urianàlisi realitzats als nostre centre .
Aquest pla de salut està pensat per aquells gossos i gats en edat adulta en que es
vol portar un bon control de la salut i planificar els gestos de forma gradual

Botiga:

Visites:

articles en promoció.
Inclou visites il·limitades en horari habitual.

10% de descompte en els productes de botiga . No aplicable en els

Inclou la desparasitació interna trimestral

Vacunes:
Gos
hexavalent : hepatitis, brom, parvovirosi, leptospirosi i ràbia.
Letifend ® :Leishmania
Gat
Trivalent : rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia
leucemia

Cirurgia:

25% de descompte en cirurgies programades

Procediments diagnòstics:
Inclou una ecografia anual (gos/gat)
Inclou un test de leishmana anual en gos

PREU: 19 €/mes
* L’assegurança es cobrarà per domiciliació bancària

Botiga:

10% de descompte en els productes de botiga . No aplicable en els
articles en promoció
Aquest pla de salut està pensat pels primers anys de vida del seu gat en que les
visites al veterinari són més freqüents i permet un estalvi important en el cost
dels procediments veterinaris recomanats.

Inclou la desparasitació interna inicial (dues tomes) i la desparasitació
interna trimestral

Visites:
Inclou visites il·limitades en horari habitual
20% de descompte en l’alta del microxip

Vacunes:
2 dosis trivalent herpesvirus, calicivirus, panleucopenia
2 dosis leucemia

Cirurgia:

20% de descompte en cirurgies programades
Esterilització inclosa (castració o ovariectomia)

Procediments diagnòstics:
10% descompte en radiografies, ecografies, analítiques, snap test,
coprològics i urianàlisi realitzats als nostre centre
1 coprològic anual inclòs
1 test Felv/FIV inclòs

PREU
Femella: 25 €/mes (iva inclòs)
Mascles: 20€/mes (iva inclòs)
* L’assegurança es cobrarà per domiciliació bancària

INCLOU CURS D’EDUCACIÓ FELINA VALORAT EN 39€

Botiga:
Aquest pla de salut està pensat pels primers anys de vida del seu gos en que les
visites al veterinari són més freqüents i permet un estalvi important en el cost
dels procediments veterinaris recomanats.
Visites:

10% de descompte en els productes de botiga . No aplicable en els
articles en promoció.
Inclou la desparasitació interna inicial (dues tomes) i la desparasitació
interna trimestral

Inclou visites il·limitades en horari habitual.
20% de descompte en l’alta del microxip

Vacunes:
2 dosis tetravalent: hepatitis, brom, parvovirosi, leptospirosi .
1 dosis rabia
1 dosis LETIFEND ® (leishmània)

Cirurgia:

20% de descompte en cirurgies programades
Esterilització inclosa (castració o ovariectomia)

Procediments diagnòstics:

20% descompte en radiografies, ecografies, analítiques, snap test,
coprològics i urianàlisi realitzats als nostre centre
1 coprològic anual inclòs
1 test de leishmania

PREU: 30 €/mes (iva inclòs)
* L’assegurança es cobrarà per domiciliació bancària

INCLOU UN CURS D’EDUCACIÓ CANINA VALORAT EN 39€

20% descompte en radiografies, ecografies, analítiques, snap test,
coprològics i urianàlisi realitzats als nostre centre

Aquest pla de salut està pensada per aquelles mascotes de més de 7 anys en que
la medicina preventiva es torna imprescindible per poder detectar els problemes
a temps.
Visites:

Botiga:

10% de descompte en els productes de botiga . No aplicable en els
articles en promoció
Inclou la desparasitació interna trimestral

Inclou visites il·limitades en horari habitual

Vacunes:
Trivalent: rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia
Leucemia

Cirurgia i hospitalització:

25% de descompte en cirurgies programades
50% de descompte en la hospitalització de dia al centre

Procediments diagnòstics:
Inclou una ecografia anual
Inclou una analítica anual : hemograma + 10 bioquímiques
Inclou una analítica d’orina anual
Inclou ratio UPC o SDMA (control renal)

PREU: 22€ /mes (iva inclòs)
* L’assegurança es cobrarà per domicialiació bancaria
.

Botiga:

10% de descompte en els productes de botiga . No aplicable en els
articles en promoció.
Aquest pla de salut està pensada per aquelles mascotes de més de 7 anys en que
la medicina preventiva es torna imprescindible per poder detectar els problemes
a temps.

Inclou la desparasitació interna trimestral

Visites:
Inclou visites il·limitades en horari habitual.

Vacunes:
hexavalent : hepatitis, brom, parvovirosi, leptospirosi i ràbia.
Letifend ® :Leishmania

Cirurgia:

25% de descompte en cirurgies programades
1 Neteja bucal inclosa

Procediments diagnòstics:
Inclou una ecografia anual
Inclou un test de leishmana anual
Inclou una analítica anual : hemograma + 10 bioquímiques

20% descompte en radiografies, ecografies, analítiques, snap test,
coprològics i urianàlisi realitzats als nostre centre .

PREU: 30 €/mes
* L’assegurança es cobrarà per domiciliació bancària

Procediments diagnòstics:
Inclou totes les ecografies necessaries
Inclou una analítica complerta anual (gos /gat)
Aquest pla de salut està pensat per aquells propietaris que volen estar tranquils
amb la salut de la seva mascota

Inclou un test de leishmana anual en gos
Inclou una analítica d’orina complerta en gats

Visites:
inclou totes les radiografies necessaries
Inclou visites il·limitades en horari habitual.

25% descompte en proves laboratorials externes
50% en les visites d’urgència
Botiga:
Vacunes:

10% de descompte en els productes de botiga . No aplicable en els
articles en promoció.

Gos
Inclou la desparasitació interna trimestral
hexavalent : hepatitis, brom, parvovirosi, leptospirosi i ràbia.
Letifend ® :Leishmania
Gat
Trivalent : rinotraqueitis, calicivirus, panleucopenia
leucemia

Cirurgia:

50% de descompte en cirurgies programades
Inclou la castració/ esterilització
Inclou una neteja de boca anual

PREU: 50 €/mes
* L’assegurança es cobrarà per domiciliació bancària

