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ENERGYVET JAVASLATOK TENYÉSZTŐKNEK 

„Kiállítások világa”
Kiállításokon a kutya kinézete és viselkedése igen fontos szempont. Az ENERGYVET készítmények segítenek abban, hogy kutyáink a lehető 
legjobb formájukat hozzák a versenyen:

• A szebb, dúsabb, fényesebb szőrzet elérése érdekében a SKELEVET, FYTOVET, OMEGAVET szerek az elsődlegesen vá-
lasztandók. A SKELEVET hidrolizált kollagén tartalmánál fogva megteremti azt az alap matrixot amire a bőr és szaruképletek tobzódva 
tudnak ráépülni. Ezt segíti még a csalán levél kivonata, ami a vesén keresztüli méregtelenítést aktiválja, így a vér tisztításán keresztül a 
bőr állapota is javul, ami látványosan javítja a bőr és szőrzet állapotát, egyedülállóan képesek a legyengült testi sejtek működését 
aktiválni. Ez pedig hamarosan megnyilvánul a bőr és szőrzet állapotának megváltozásában is. Az OMEGAVET a zsíranyagcsere fontos 
alkotóelemeinek az omega 3 telítetlen zsírsavaknak (az EPA és DHA) a forrása és ez által valamennyi testi sejt falának fontos esszenciális 
építő elemei. Így a bőr sejtjeinek és az immunsejteknek az egészséges működéséhez is szükségesek. Ezért ha az ellátásban zavarok 
támadnak, - vagyis hiányzik a táplálékból, vagy nem megfelelő az összetétele - akkor a sejtek működésében zavarok lépnek föl és nem 
képesek megfelelően ellátni a funkciójukat.

• Ehhez hasonló zavarok keletkeznek, ha a szervezet enzimjei - amelyek a megfelelő életfolyamatokat irányítják – nem működnek megfele-
lően. Ezt általában az un. mikroelemek hiánya váltja ki. A mikroelemek ezeknek a létfontosságú enzimmolekuláknak a fontos alkotórészei,
így mikroelemek hiánya esetén nem működnek megfelelően azok az életfolyamatok, amelyeket adott enzimek irányítanak. Pl. króm és
vanádium a hasnyálmirigy vércukorszintet szabályozó enzimjeihez szükséges esszenciális elemek. Ezeket a nyomelem hiányokat képes
a FYTOVET készítmény pótolni, továbbá a már szervezetben lévő nyomelemek hasznosulását is képes fokozni, ami további jelentős
előnye. 64 féle leggyakoribb makro- és mikroelemnek a 98%-os felszívódású, kolloidos formája.

• Az erőteljesebb, teltebb izomzat kialakítása és izomerő fokozása érdekében a KINGVET, FYTOVET választandó.

• A ringben történő nyugodt viselkedés elérése érdekében a KOROVET, ETOVET szerek választhatók.

• Koncentrációképesség és teljesítmény fokozására az ETOVET javasolt.

• Fontosságban kiemelkedik az EPIVET gyógysampon, mely a kutya szőrzet és bőr egészségének a záloga. Szép, csillogó és fényes lesz
tőle a kültakaró, mely illóolaj tartalmánál fogva, a fürdetés után két hétig távol tartja az ízeltlábúakat is.

„Alom születése”

Fedeztetési időszak előtt szükséges szerek

• Jobb alomszám, sikeresebb természetes és mesterséges megtermékenyítési eredmé-
nyek és egészségesebb, ellenállóképesebb kölykök elérésének érdekében a fedezte-
tésig a kanok és a szukák egyedeinek:

• Kanok: KINGVET, FYTOVET, OMEGAVET

• Szukák: GYNEVET, FYTOVET, OMEGAVET  készítményeket kap-janak. 
(Tenyészszukáknál a kölykök leválasztása után 2x 3 hetes GYNEVET kúrát cél-szerű 
végezni az ivarszervek megfelelő regenerációjának biztosítása céljából. A méh 
nyálkahártya megerősödik, ezáltal a zigóták beágyazódása fokozható. A GYNEVET-et 
a várható tüzelés időpontja előtt 4 héttel javasolt befejezni!)
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A vemhesség időszakának szerei
• A szuka megfelelő immunaktivitásának biztosítására, a magzatok korai felszívódásának és vetélésnek a megelőzésére és 

egészségesebb, ellenállóképesebb kölykök fialása érdekében PROBIOVET, SKELEVET, FYTOVET, OMEGAVET szereket kapjon.

• GYNEVET-et a vemhesség időszakában ne adja!

A fialás időszakának szerei
• Az ideges, kölyköt faló szukáknál az ETOVET adandó.

A szoptatás időszakának a szerei
• Tejtermelés fokozására GYNEVET, de természetesen a kalcium, magnézium, nyomelem és vitaminpótlás is nagyon jót tesz a kölykök 

állapotának Javasolt szerek: SKELEVET,  FYTOVET, PROBIOVET.

Az elválasztás időszaka
• Tejláz megelőzése és a tejelés elapasztása adható az AUDIVET, VIROVET ( álvemhesség esetén is ezeket a szereket javasolt adni )

• GYNEVET ilyenkor NEM!! Mert a tejtermelést fokozza.

Kölyköknek javasolt szerek
• A szoptatás időszakában, ha megfelelő mennyiségű teje van a szukának, úgy a szükséges hatóanyagokat az anya tejével (amelynek a 

gazdája folyamatosan adagolja a fentebb leírt szereket) veszik fel a kölykök. A szoptatás utolsó két hetében azonban érdemes 
közvetlenül a kölyköknek elkezdeni az alábbi kiegészítők adását: SKELEVET, FYTOVET, PROBIOVET, OMEGAVET

• A leválasztás után a fenti készítményekkel a kölykök gyors és egészséges fejlődését érhetjük el. Ez minden más kiegészítést szükségte-
lenné tesz tapasztalataink szerint.

A kölykök fogzási időszakának szerei
• A megfelelő dentin és zománcképződést segíti a SKELEVET, FYTOVET és PROBIOVET Megakadályozhatják a nem genetikai okok  

miatt kialakuló foghiányok megjelenését.

Álvemhesség
Álvemhesség megelőzésére a GYNEVET  készítményt ajánlom. 3x2 csepp/10ttkg dózisban. A tüzelés elmúltával szükséges adni legalább 
3 héten át. Ez a legtöbb esetben megelőzi az álvemhesség kialakulását. Vigyázat! Már kialakult álvemhességre nem szabad adni, mivel az a 
már beindult tejtermelést fokozhatja. 
Már kialakult álvemhesség esetén történő tejelésnél vagy  szoptatás után a tejmirigy gyors regenerációját a VIROVET cseppel szájon át és az 
AUDIVET cseppel helyileg szükséges kezelni.

Miért rendkívül hatékonyak és gyors hatásúak az ENERGYVET készítmények?

• táplálják a szervezet minden sejtjét, vitaminokkal, makro és mikroelemekkel, esszenciális omega 3 zsírsavakkal

• a bennük lévő illóolaj esszenciák és az ásványi anyagok hatása, hogy a táplálékkal felvett vitaminok, makro és mikro elemek és zsírsavak
hasznosulását is fokozza

• a fentebb megemlített szereken kívül több hatékony készítmény is rendelkezésre áll egyéb bajok megelőzésére és kiegészítő kezelésére,
így a REGAVET a máj, a RENOVET  a vese és a nyirokszervek, a GYNEVET a zsíranyagcsere és a gyomor, a KOROVET pedig főként
az idegrendszer és a hormonrendszerrel összefüggő bajokra adhat megoldást. A betegségek diagnosztizálása és a kezelési terv pontos
megállapítása és a bekövetkező egészségügyi változások megítélése és nyomon követése azonban állatorvosi feladat!
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Az ENERGYVET-ről általában

Az ENERGYVET gyógyhatású szerek 100% természetes alapanyagokból készülnek, melyek a nélkülözhetetlen vitaminokat, ásványi anyago-
kat és gyógynövény kivonatokat koncentrált formában tartalmazzák.
Európában és Amerikában már 7 éve, Magyarországon 5 éve használják állatorvosok  és gazdik egyaránt mivel kedvező hatást fejtenek ki, 
mellékhatások nélkül.

Az ENERGYVET 16 féle készítménye az alábbi estekben segíthet kedvenceinknek:  diszplázia, gerinc és ízületi elváltozások, allergia, dagana-
tos megbetegedések, bőrproblémák, szőrhullás, epilepszia, szorongás stb. Betegségek megelőzősénél is hatékonynak bizonyultak.
A természetes összetevők az állati szervezet egészére hatnak, elősegítve a méregtelenítését, a bélflóra és a sejtek regenerálását, támogatják 
az immunrendszer harmonikus működését.

Sikeres gyógyulások történetei:  www.energy-vet.hu/sikertortenetek/

A felhasználó állatorvosok véleményei az ENERGYVET-ről: www.energy-vet.hu/allatorvosok-velemenyei/

Állatorvosok ajánlásai a készítményekről: www.energy-vet.hu/allatorvosok-ajanlasa/

Az Energyvet készítmények leírásai: www.energy-vet.hu/termekek/

Keressen bennünket a Facebook-on: www.facebook.com/energyvet.allatgyogyaszat

Dr. Molnár Gábor Miklós
állatorvos
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