Skupina: pomocné produkty

Audivet

Doporučení veterináře:
Audivet je pro mě nepostradatelný pro zevní ošetření
lokální alopecie (ztráty srsti), plísňových afekcí kůže,
kožních ekzémů i bradavic. Lze jej s výhodou využít
i při povrchových poraněních kůže.
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Audivet
Popis

Složení

Skladování

Bylinný extrakt (kakost smrdutý, jitrocel kopinatý, kostival lékařský, sadec konopáč, lichořeřišnice větší,
jírovec maďal, krvavec toten), hydrogenizovaný ricinový olej, vitamin E, myrhová silice, geraniová silice,
myrhový extrakt.

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.

Doporučené dávkování

Bylinný prostředek pro vnější užití. Významně působí na zánětlivé stavy na sliznicích a kůži, včetně vnějšího
zvukovodu. Upravuje pH pokožky i sliznic, a tím brání rozvoji nežádoucích bakterií, plísní i parazitů. Má
protivirové, antibakteriální a antimykotické účinky.

PODÁVEJTE NEJDÉLE TŘI TÝDNY TAKTO:
Postiženou oblast potřete 1 až 3 kapkami (podle velikosti) 2x až 3x denně.
Při postižení ucha nakapejte 1 až 3 kapky na vatovou tyčinku a vytírejte postižený zvukovod 2x denně.
Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza.

Použití

Doporučení

[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]
» Zánětlivé stavy na kůži – vyrážky, ekzémy a povrchová poranění [Gynevet, Regavet, Kingvet].
» Kožní mykózy, kruhové alopecie (lokální ztráta srsti) [Gynevet].
» Mykózy sliznic pohlavních orgánů (pro výplach nutné zředit) [Cytovet, Gynevet].
» Bradavice a nádorky kůže a sliznic [Virovet].
» Nádory dásní [Cytovet].
» Svrbění a bolestivost kůže [Fytovet].
» Záněty vnějšího zvukovodu [Cytovet, Imunovet, Renovet].
» Proti bolesti při zánětech drobných kloubů a mléčné žlázy [Kingvet, Imunovet].

Před použitím je nutné dobře protřepat! Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

Upozornění
Při zánětu ucha pouze čistit a vytírat. Nekapat! Ucho musí zůstat suché. Neaplikujte do oka!
Ukládejte mimo dosah dětí!

Nežádoucí účinky a interakce
Nebyly zaznamenány.

Objem
30 ml

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

