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Gynevet
Doporučení veterináře:
Gynevet s úspěchem používám při onemocnění kůže 
doprovázených ztrátou srsti. Lze jej mimo jiné použít 
při řešení některých typů zácpy, jako mukolytikum, při 
úpravě tachykardie, degenerativních onemocněních jater 
a k harmonizaci hormonální nerovnováhy, především 
u samic.

MVDr. Petra Domesová 
www.beskydvet.cz



Gynevet

Popis
Přírodní bylinný koncentrát pro stimulaci činnosti orgánů odpovídajících elementu země ve schématu 
Pentagram Energyvet. Působí přes jemné podráždění nervového systému, sleziny, slinivky, žaludku a systému 
obnovy buněk prakticky všech orgánů. Tím stimuluje tyto orgány nebo tkáně k vyšší činnosti. Celkově zvyšuje 
odolnost zvířete vůči stresovým vlivům. Zvyšuje sekreční aktivitu sliznic a nervových zakončení. Aktivuje 
metabolismus tuků. Bioinformace typu specifického homeopatika pro tento produkt doplňuje a potencuje 
účinek zastoupených bylin. 
Stimuluje činnost orgánů a tkání následujícího elementu kovu, tj. plic, tlustého střeva, vaziva a kůže.  
Tlumí nadbytečnou energii a hyperaktivitu předcházejícího elementu ohně, tj. srdce, tepen, žil,  
hormonálních žláz a tenkého střeva.

Složení
Bylinný extrakt 82,6 % (Lamium album, Calendula officinalis, Fucus vesiculosus, Geranium robertianum, 
Glycyrrhiza glabra, Imperatoria ostruthium, Potentilla anserina, Trifolium pratense, Galega officinalis, 
Galium verum, Robinia pseudoacacia, Alchemilla vulgaris, Foeniculum vulgare), sorbitol – zahušťovadlo, 
mikrokrystalická celulóza – zahušťovadlo, voda, xantan – zahušťovadlo, grapefruitový extrakt – konzervant, 
sorbát draselný – konzervant, směs silic 0,12 %, bioinformace pro Gynevet.

Skladování
Výrobek je nutno skladovat v suchu a temnu, uchovávat při teplotě 10–25 °C a chránit před mrazem. 
Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu a na etiketě.

Objem
30 ml

Management kvality
Výrobek byl vyvinut, vyroben a kontrolován ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008.

Doporučení
Před použitím je nutné dobře protřepat! Pro přesné zacílení regenerace doporučujeme vyhledat odbornou 
radu našeho poradce anebo internetovou poradnu veterinárního lékaře Energy Group, a. s. Doporučujeme 
spotřebovat do tří měsíců po otevření.

Nežádoucí účinky a interakce
Není vhodný pro gravidní samice.

Upozornění
Nepodávejte při žaludečních vředech, zánětu nervové tkáně, slinivky nebo sleziny.  
Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku zajistěte dostatečný přísun vody.
Ukládejte mimo dosah dětí!

Doporučené dávkování
PODÁVEJTE NEJDÉLE TŘI TÝDNY TAKTO:
Drobným zvířatům do 10 kg: 2 kapky 2x denně;  
Zvířatům nad 10 kg do 100 kg: 1 kapku 2x denně na každých započatých 10 kg hmotnosti;  
Zvířatům nad 100 kg: 5 kapek (0,3 ml) na každých 100 kg hmotnosti 2x denně.  
Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza.

Použití
[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]
» Adaptogen, při vystavení zvířete jakékoli stresující zátěži [Etovet].
» Prevence falešné březosti [Skelevet].
» Podpora tvorby a kvality mateřského mléka [Skelevet].
» Podpora redukce nadváhy tvořené podkožním tukem se zadržovanou vodou [Fytovet].
» Obnova nervové tkáně po traumatu [Imunovet].
» Zvyšuje odolnost vůči vnějším i vnitřním parazitům [Epivet].

Tlumí
» Nadměrnou práci srdce (zrychlený, tvrdý a nepravidelný puls) [Fytovet].
» Prevence a dlouhodobé ošetření stavu po mozkové příhodě a srdečním infarktu [Omegavet].
» Překrvení sliznic (neinfekční) [Skelevet].
» Hormonální nerovnováhu (harmonizuje – týká se hlavně stresových hormonů) [Fytovet, Biomultivet, Omegavet].
» Záněty v tenkém střevě, dvanáctníku [Cytovet].

Stimuluje
» Tvorbu slz, ochranného hlenu tlustého střeva, rozpouštění hlenu v plicích [Fytovet].
» Tvorbu kloubního moku a obnovy kloubní chrupavky [Skelevet].
» Spalování uloženého tuku (obezita, steatóza jater, mozková skleróza) [Omegavet].
» Sekreční aktivitu kůže i sliznic a obnovu jejích buněk (pružnost, ozdravění) [Fytovet].
» Výměnu a ozdravění srsti, šupin, peří [Skelevet].
» Sekreci tlustého střeva (při zácpě tvořené suchou stolicí) [Cytovet].
» Tvorbu nových buněk prakticky všech tkání [Imunovet].
» Podporu buněčné imunity (časté infekce, výskyt výrůstků na kůži) [Imunovet, Omegavet].


