Skupina: hlavní produkty

Virovet

Doporučení veterináře:
Virovet je pro mě nepostradatelný při počátku jakékoli
virové infekce, kdy jsou příznaky omezeny jen na
kýchání a případně zvýšenou teplotu. V tomto stadiu
infekce postačuje na její úspěšné zvládnutí aplikace jen
2 až 3 dny. Další využití nachází jako hlavní preparát
při výskytu bradavičnatých lézí kůže. Lokální aplikace
Audivetu v těchto případech potencuje jeho účinek.
MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
www.energyvet.com
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Virovet

Stimuluje

Doporučení

»	Tvorbu protilátek (při infekcích, po vakcinaci) [Omegavet].
»	Tvorbu moči při selhávání ledvin s malým objemem moči [Probiovet].
»	Lymfatický systém, zprůchodnění toku lymfy [Fytovet].
»	Odolnost sliznic pohlavních orgánů [Skelevet].
»	Zvyšuje odolnost vůči emočním, psychickým vlivům [Fytovet].

Před použitím je nutné dobře protřepat! Pro přesné zacílení regenerace doporučujeme vyhledat
odbornou radu našeho poradce anebo internetovou poradnu veterinárního lékaře na webu energyvet.cz.
Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

Tlumí

Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku zajistěte dostatečný přísun vody.
Obsahuje stopy chininu – nepodávejte alespoň 1 týden před závodem. Ukládejte mimo dosah dětí!

»	Nadměrnou tvorbu žaludečních šťáv [Fytovet].
»	Zánět sliznice žaludku [Biomultivet].
»	Zánět slinivky, sleziny doprovázený horečkou [Imunovet].
»	Zánět nervů (po prochlazení, z průvanu) [Imunovet].
»	Nadměrnou tvorbu vodnatého sekretu [Biomultivet].
»	Mírní nadměrnou péči matky o mládě, již projevenou falešnou graviditu [Fytovet].

Popis

Složení

Přírodní bylinný koncentrát pro stimulaci činnosti orgánů odpovídajících elementu kovu ve schématu
Pentagram Energyvet. Působí přes jemné podráždění plic, tlustého střeva, kůže a vaziva. Tím stimuluje
tyto orgány nebo tkáně k vyšší činnosti. Celkově zvyšuje odolnost zvířete. Bioinformace typu specifického
homeopatika pro tento produkt doplňuje a potencuje účinek zastoupených bylin.
Stimuluje činnost orgánů a tkání následujícího elementu vody, tj. ledvin, lymfatického systému, imunitního
systému (tvorbu protilátek), močových cest a pohlavních orgánů.
Tlumí nadbytečnou energii a hyperaktivitu předcházejícího elementu země, tj. sleziny, slinivky, žaludku,
nervového systému a všech funkčních tkání orgánů.

Bylinný extrakt 82,6 % (Eupatorium cannabinum, Armoracia rusticana, Cnicus benedictus, Thymus
serpyllum, Sanguisorba officinalis, Betonica officinalis, Cinchona officinalis, Nasturtium officinale, Tilia
cordata, Tropaeolum majus, Verbascum thapsiforme, Citrus paradisi, Glycyrrhiza glabra, Inula helenium,
Aframomum melegueta), sorbitol – zahušťovadlo, mikrokrystalická celulóza – zahušťovadlo, voda, xantan
– zahušťovadlo, grapefruitový extrakt – konzervant, sorbát draselný – konzervant, směs silic 0,30 %,
bioinformace pro Virovet.

Použití

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.
Při respiračních virózách je možné používat až 6x denně po dobu maximálně 3 dnů.

[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]
»	Virózy respiračního traktu (stadium kýchání), kůže, nervového systému, virové průjmy.
»	Bradavice, papilomy (virového původu) [Audivet].
»	Zvýšení odolnosti sliznic, kostí i dalších tkání vůči negativním vlivům [Skelevet].

Doporučené dávkování

Upozornění

Nežádoucí účinky a interakce
Nepodávejte při pokročilém zánětu plic (při kašli), zánětu tlustého střeva a kožních onemocněních. Není
vhodný pro gravidní samice.

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.

