Skupina: hlavní produkty

Korovet

Doporučení veterináře:
Korovet používám především na úpravu většiny
epileptiformních anebo křečových stavů bez nutnosti
další medikace. Výhodou je jeho dočasné používání. Při
použití u starších zvířat působí mimo jiné na zvýšení
vitality a chuti do života.
MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
www.energyvet.com
Lubomir.Chmelar@energy.cz

Další informace na
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Korovet
Popis
Přírodní bylinný koncentrát pro stimulaci činnosti orgánů odpovídajících elementu ohně ve schématu
Pentagram Energyvet. Působí přes jemné podráždění srdce, tenkého střeva, hormonálního systému a cév.
Tím stimuluje tyto orgány nebo tkáně k vyšší činnosti. Celkově zlepšuje transportní pochody v organismu
zvířete, a to na úrovni orgánové, buněčné i biochemické. Zlepšuje prokrvení tkání. Bioinformace typu
specifického homeopatika pro tento produkt doplňuje a potencuje účinek zastoupených bylin.
Stimuluje činnost orgánů a tkání následujícího elementu země, tj. nervového systému, žaludku, sleziny,
slinivky, a poskytuje výživu pro nárůst a obnovu buněk. Tlumí nadbytečnou energii a hyperaktivitu
předcházejícího elementu dřeva, tj. jater, žlučníku, tukové tkáně a kloubů.

Použití
[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]
»	Bezprostředně po infarktu srdce a mozkové příhodě na podporu prokrvení postižené tkáně (podávat
maximálně 2 dny) [Omegavet, Fytovet].
»	Křeče, tiky a epilepsie jakéhokoli původu [Fytovet, Etovet].

Stimuluje
»	Slezinu (tvorbu krvinek) [Imunovet].
»	Slinivku (produkci trávicích enzymů) [Fytovet, Biomultivet].
»	Nervový systém při oslabení (deprese se mohou střídat s hyperaktivitou) [Etovet].
»	Obnovu tkáně prostřednictvím prokrvení [Imunovet].
»	Při poruchách pigmentace [Biomultivet].

Tlumí
»	Jaterní nebo žlučníkové problémy se zvýšenou teplotou [Imunovet].
»	Zánět kloubů (bolestivé, horké) [Skelevet].
»	Obezitu způsobenou stresem [Biomultivet].
»	Tlumí agresivitu [Etovet].
»	Posiluje radost ze života [Omegavet].

Složení
Bylinný extrakt 82,6 % (Ginkgo biloba, Hypericum perforatum, Tabebuia impetiginosa, Sanguisorba
officinalis, Aesculus hippocastanum, Medicago sativa, Viola tricolor, Centaurea cyanus, Echinops
sphaerocephalus, Menyanthes trifoliata, Lavandula officinalis, Quercus robur, Allium sativum, Carum carvi,
Vaccinium vitis-idaea, Anethum graveolens, Zingiber officinale), sorbitol – zahušťovadlo, mikrokrystalická
celulóza – zahušťovadlo, voda, xantan – zahušťovadlo, grapefruitový extrakt – konzervant, sorbát draselný
– konzervant, směs silic 0,12 %, bioinformace pro Korovet.

Doporučené dávkování

Upozornění
Nepodávejte více než 2 dny při jakémkoli postižení srdce, zánětu žil a tepen. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování! Během užívání přípravku zajistěte dostatečný přísun vody. Ukládejte mimo dosah dětí!

Nežádoucí účinky a interakce
Není vhodný pro gravidní samice.

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.

Skladování

Doporučení

30 ml

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.

Management kvality

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

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

