Skupina: hlavní produkty

Kingvet

Doporučení veterináře:
Kingvet používám k rychlejšímu zotavení po operacích.
U chronického kašle, hlavně na potlačení bakteriální
a virové infekce. Používám jej i u starších psů s atrofií
svaloviny, obtížným vstáváním – začínám Kingvetem
po dobu dvou týdnů a po 14denní pauze nasadím
opět Kingvet po dobu dvakrát tří týdnů s týdenní
přestávkou.
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Kingvet
Popis
Přírodní bylinný preparát fungující částečně i jako neškodné anabolikum. Působí na veškerý pohyb v těle.
Stimuluje kosterní a útrobní svalovinu. Ovlivňuje pohyb řasinkových buněk, které na sliznicích dýchacích
cest posouvají hlen s nečistotami. Má také vliv na buňky imunitní soustavy vznikající vycestováním
z krevního oběhu do tkání. Aktivuje systém proteinových vláken a podílí se na tvorbě proteinů potřebných
pro pohyb těla.
Stimuluje činnost některých orgánů a tkání elementu vody, tj. lymfatického systému, imunitního systému
(buněčnou imunitu), močových cest a pohlavních orgánů. Podporuje rozvoj a výkonnost svaloviny
kosterní i vnitřních orgánů (střeva, žaludku, vejcovodů, dělohy, močového měchýře a všech svěračů).
Tlumí nadbytečnou energii, hyperaktivitu některých tkání elementu kovu a vody, tj. průdušek, močového
měchýře (při inkontinenci).

Použití
[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]
»	Bakteriální infekce respiračního traktu (stadium kašle), kůže, lymfatických uzlin a záněty pohlavních orgánů
samic i samců [Imunovet].

Stimuluje
»	Hojení ran kůže, měkkých tkání, kostí a kloubů [Imunovet].
»	Hojení zlomenin, poraněných šlach a kloubů [Imunovet, Skelevet].
»	Anabolikum, nárůst svaloviny (nutná stimulace tréninkem) [střídat s Gynevetem].
»	Růst mladých zvířat [Omegavet, Skelevet, Fytovet].

»	Zlepšení fyzické aktivity pohlavních orgánů samice (děloha, vejcovody, vaječníky) [Imunovet].
»	Příprava samice pro oplození, zdravý vývoj plodu a jeho donošení [střídat s Gynevetem].
»	Plodnost samců (stimulace libida, tvorby a dozrávání spermií, schopnosti oplodnit) [Omegavet].
»	Činnost srdce (při ochablé svalovině, ztenčení stěny, dilataci, rozšíření komor) [Omegavet, Fytovet].
»	Svalovinu žaludku, předžaludků, tenkého, tlustého i slepého střeva (líné střevo) [Skelevet].
»	Posílení účinku tréninku [Skelevet, Omegavet].

Tlumí
»	Inkontinenci (posílením svaloviny svěrače) [Skelevet].
»	Kašel při zánětech plic (aktivací řasinkového epitelu), chronické bronchitidy [Imunovet].
»	Bakteriální infekce (aktivací makrofágů) [Imunovet].
»	Zánět mízních uzlin a mízních cév [Imunovet, Skelevet, Omegavet].
»	Tlumí následky stresu typu smutku kombinovaného se strachem [Etovet].

Doporučení
Před použitím je nutné dobře protřepat! U starších zvířat anebo zvířat v těžkém zdravotním stavu podávejte
pouze 2 dny a pak následuje 2 až 3 dny pauza. Zabráníte tím dočasnému zhoršení symptomů – reverzní reakci.
Pro přesné zacílení regenerace doporučujeme vyhledat odbornou radu některého z našich poradců, nebo se
můžete obrátit na spolupracující veterinární lékaře prostřednictvím internetové poradny. Přehled poradců
a poradnu najdete na www.energyvet.cz. Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

Upozornění
Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku zajistěte dostatečný přísun vody.
Ukládejte mimo dosah dětí!

Složení

Nežádoucí účinky a interakce

Bylinný extrakt 82,6 % (Smilax medica, Medicago sativa, Menyanthes trifoliata, Galeopsis segetum, Cnicus
benedictus, Liriosma ovata, Schizandra chinensis, Zanthoxylum piperitum, Eryngium campestre, Codonopsis
pilosula, Crataegus monogyna, Hibiscus sabdariffa, Hippophaë rhamnoides, Panax ginseng, Silybum
marianum), sorbitol – zahušťovadlo, mikrokrystalická celulóza – zahušťovadlo, voda, xantan – zahušťovadlo,
grapefruitový extrakt – konzervant, sorbát draselný – konzervant, směs silic 0,12 %, bioinformace pro Kingvet.

Není vhodné podávat současně s Regavetem anebo bez minimálně týdenní přestávky mezi těmito
preparáty. Preparát není vhodný pro gravidní samice.

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.
Při zápalu plic je možné používat až 4x denně po dobu maximálně 10 dnů.

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.

