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Termékkatalógus
GYÓGYHATÁSÚ
KÉSZÍTMÉNYEK
ÁLLATOKNAK
a természet erejével

Az ENERGYVET állatgyógyászati gyógyhatású, prémium minőségű készítmények, 100%-ban természetes ös�szetevőket tartalmaznak. Kedvező a biológiai hatásuk,
mellékhatások nélkül.
Az Energyvet készítményekben található természetes
anyagok segítik a mérgező anyagok kiválasztását az
állatok szervezetéből, támogatják az öngyógyító képességet. Széleskörű támogatást adnak kedvenceinknek
egészségük megőrzésére és a betegségek legyőzésére,
növelik a vitalitást.
A hagyományos gyógyszerekkel együtt is alkalmazhatóak, támogatják azok hatását és csökkentik a fellépő
mellékhatásokat.
Hatékonyságukat a remek gyógyulási eredmények bizonyítják.
Célunk, hogy minél több kisállatnak segíthessünk, ezért
létrehoztuk a weboldalunkon az ,,Állatorvos válaszol”
menüpontot, ahol minden gazdi tanácsot kérhet.

KIVÁLÓ MINŐSÉG

Magas tisztaságú összetevőket
tartalmaz és a legmodernebb
technológiával van gyártva.
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BIZTONSÁGOS

Kedvező biológiai hatása van
az állatok szervezetére és nincs
mellékhatása.

100% TERMÉSZETES
Nem tartalmaz vegyszert,
színezéket.
GMO-mentes.

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes növényi koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Növeli az állatok immunitását, különösen vírusos
megbetegedések és allergiák esetében. Erősíti a
szervezet természetes védekező képességét. Serkenti a nyirok rendszer működését.
Alkalmazás:
• légúti vírusos megbetegedések, köhögés
• idegrendszer vírusos megbetegedései
• vírusos hasmenés
• szemölcsök, papillomák
• allergiák kiegészítő kezelésére
• húgyúti fertőzések
• a szervezetben fellépő bármilyen gyulladás ellen, antibiotikum mellett is adható
• őszi és téli időszakban, a légúti fertőzések megelőzésére
Összetevők:
növényi kivonat 82,6% (Sédkender Eupatorium
cannabinum, Kerti torma Armoracia rusticana,
Benedekfű Cnicus benedictus, Északi kakukkfű
Thymus serpyllum, Vérfű Sanguisorba officinalis,
Orvosi tisztesfű Betonica officinalis, Kínakéreg
Cinchona officinalis, Vízi torma Nasturtium officinale, Hársfavirág Tilia cordata, Nagy sarkantyúka
Tropaeolum majus, Keskenylevelű ökörfarkkóró

Verbascum thapsiforme, Grépfrút Citrus paradisi,
Igazi édesgyökér Glycyrrhiza glabra, Örvénygyökér Inula helenium, Édenmag Aframomum melegueta) szorbit, mikrokristályos cellulóz, xantán
(sűrítők), víz, grapefruit kivonat, kálium-szorbát
(tartósítószer), esszenciális olajok keveréke 0,3%.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
3x1/3 csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 1 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 4-6 csepp 2-3-szor naponta.
A készítményt 3 hét után abba kell hagyni egy
hétre.
Légúti vírusos megbetegedések esetén akár naponta 6 alkalommal alkalmazhatjuk fenti dózisban maximálisan 3 napon keresztül!
Térfogat: 30 ml
Ny.sz.: 506/1/2013 NÉBIH ÁTI

VIROVET
Ára: 6900 Ft
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Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes növényi koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Támogatja a szervezet méregtelenítését. Optimalizálja az állat anyagcseréjét. Serkenti a máj és
epehólyag működését. Aktiválja a fehérje és zsír
anyagcserét, növeli az enzimek aktivitását. Sejtszinten regenerálja a májat.

REGAVET
Ára: 6900 Ft
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Alkalmazás:
• emésztési zavarok, hányás
• allergiás betegségek kiegészítő kezelésére
• mérgezések kiegészítő kezelésére
• elégtelenül működő emésztőenzimek esetében
• zsíranyagcsere fokozására - elhízás esetében
• az étvágy optimalizálása (akár fogyás, akár elhízás esetében is)
• epehólyag működési zavarai
• gyomorsav problémák
Összetevők:
növényi kivonat 82,6% (Apróbojtorján Agrimonia
eupatoria, Vérehulló fecskefű Chelidonium majus,
Tejoltó galaj Galium verum, Sárga tárnics Gentiana
lutea, Földitömjén Pimpinella Saxifraga, Lándzsás
útifű Plantago lanceolata, Istenfa Artemisia abrotanum, Vérontó pimpó Potentilla erecta, Mária-

tövis magjából kivont szilimarin, Gyermekláncfű
Taraxacum officinale, Orvosi veronika Veronica
officinalis, Kőtörőfű Saxifraga granulata, Orvosi
pemetefű Marrubium vulgare, Japánbors szecsuáni vagy vörösbors Zanthoxylum piperitum)
szorbit, mikrokristályos cellulóz, xantán (sűrítők),
víz, grapefruit kivonat, kálium-szorbát (tartósítószer), esszenciális olajok keveréke 0,3%.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
3x1/3 csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 1 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 4-6 csepp 2-3-szor naponta.
A készítményt 3 hét után abba kell hagyni egy
hétre.
Térfogat: 30 ml
Ny.sz.: 509/1/2013 NÉBIH ÁTI

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes növényi koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Támogatja a vese, húgyhólyag, nemi szervek működését. Fenntartja az optimális elektrolitszintet a
szervezetben. Az elektrolitok olyan ionok, amelyek
szabályozzák a szervek és szövetek víz-háztartását.
Jótékonyan befolyásolja a csontosodási és porcképződési folyamatot (vezérli az ásványi anyagok
felszívódását és beépülését).
Alkalmazás:
• húgyutak gyulladása, vesebetegségek, vesekő
esetén, kiegészítő kezelésre
• ízületi gyulladások és makacs fülproblémák
kiegészítő kezelésére
• ödémák
• megnyúlt ízületi szalagok regenerálása
• bőrgyulladás, csalánkiütések, seborrhea
• nedves ekcémák, atópiák
• diszplázia
• csonttörések, csont és porc növekedési zavarok
• porckorongsérv
• szaporodásbiológiai problémák

Nagy bojtorján Arctium lappa, Nagy sarkantyúka
Tropaeolum majus, Fekete ribizli Ribes nigrum,
Gólyaorrfű Geranium robertianum, Subás farkasfog Bidens tripartita, Porcsinfű Polygonum aviculare, Közönséges aranyvessző Solidago virgaurea,
Betyárkóró Erigeron canadensis, Bajnóca Filipendula ulmaria, Orvosi vasfű Verbena officinalis,
Kisvirágú fűzike Epilobium parviflorium) szorbit, mikrokristályos cellulóz, xantán (sűrítők), víz,
grapefruit kivonat, kálium-szorbát (tartósítószer),
esszenciális olajok keveréke 0,3%.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
3x1/3 csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 1 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 4-6 csepp 2-3-szor naponta.
A készítményt 3 hét után abba kell hagyni egy
hétre.
Térfogat: 30 ml 				
Ny.sz.: 508/1/2013 NÉBIH ÁTI

RENOVET
Ára: 6900 Ft

Összetevők:
növényi kivonat 82,6% (Tövises iglice Ononis spinosa, Csarab Calluna vulgaris, Tárkonyüröm Artemisia dracunculus, Fekete bodza Sambucus nigra,
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Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes növényi koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Harmonizálja a hormonrendszer működését. Egy
adaptogén amely befolyásolja az egész test működését. Az adaptogének olyan gyógynövények,
amelyek fenntartják a hormonok egyensúlyát,
helyreállítják és harmonizálják a test általános állapotát. Fitoösztrogéneket, hormonszerűen ható
növényi alkotóelemeket tartalmaz.
Növeli a külső és belső élősködők elleni immunitást.

GYNEVET
Ára: 6900 Ft
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Alkalmazás:
• a hormonrendszer harmonizálása
• zsír anyagcsere támogatására
• hormonális eredetű szőrhullások kiegészítő
kezelése
• hormonális epilepsziák kiegészítő kezelése
• ivarzás elősegítése
• álvemhesség megelőzésére
• külső és belső élősködők elleni immunitás növelése
• a szőrzet, a szaruképletek és a tollazat vedlését
és regenerációját segíti
• a végbél nyálka kiválasztását (száraz-széklet,
székrekedés esetén) fokozza
• jótékonyan befolyásolja a pajzsmirigy és hasnyálmirigy működését

•

természetes hormonpótlás ivartalanított nőstény állatok esetében

Összetevők:
növényi kivonat 82,6% (Fehér akác Robinia pseudoacacia, Libapimpó Potentilla anserina, Orvosi
kocsord Imperatoria ostruthium, Gólyaorrfű Geranium robertianum, Kecskeruta Galega officinalis, Kömény Foeniculum vulgare, Tejoltó galaj
Galium verum, Hólyagmoszat Fucus vesiculosus,
Igazi édesgyökér Glycyrrhiza glabra, Körömvirág
Calendula officinalis, Lóhere Trifolium pratense, Fehér árvacsalán Lamium album, Közönséges
palástfű Alchemilla vulgaris), szorbit, mikrokristályos cellulóz,xantán (sűrítők), víz, grapefruit kivonat, kálium-szorbát (tartósítószer), esszenciális
olajok keveréke 0,3%.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
3x1/3 csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 1 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 4-6 csepp 2-3-szor naponta.
A készítményt 3 hét után abba kell hagyni egy
hétre.
Térfogat: 30 ml
Ny.sz.: 515/1/2013 NÉBIH ÁTI

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes növényi koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Támogatja a szív, az agy és az idegrendszer megfelelő működését.
Javítja a szövetek vérellátását és a vérkeringést.
Növeli a vitalitást.
Alkalmazás:
• idegrendszeri zavarok
• görcsök, epilepszia kiegészítő kezelésére
• utazási betegség
• agresszió, hiperaktivitás, félelem
• szívproblémák
• leukémia kiegészítő kezelésére
• koncentrációs képesség növelése
• idős állatok csökkent idegtevékenységének
erősítésére
Összetevők:
növényi kivonat 82,6% (Páfrányfenyő Ginkgo biloba, Pau d’ Arco Tabebuia impetiginosa, Orbáncfű
Hypericum perforatum, Vadgesztenye Aesculus
hippocastanum, Szamárkenyér Echinops sphaerocephalus, Vidrafű Menyanthes trifoliata, Vérfű Sanguisorba officinalis, Levendula Lavendula
officinalis, Lucerna Medicago sativa, Vörös áfonya
Vaccinium vitis-idaea, Tölgyfa Quercus robur,
Kömény Carum carvi, Kapor Anethum graveo-

lens L., Gyömbér Zingiber officinale, Vadárvácska
Viola tricolor, Búzavirág Centaurea cyanus, Fokhagyma Alium sativum ) szorbit, mikrokristályos
cellulóz, xantán (sűrítők), víz, grapefruit kivonat,
kálium-szorbát (tartósítószer), esszenciális olajok
keveréke 0,3%.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
3x1/3 csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 1 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 4-6 csepp 2-3-szor naponta.
A készítményt 3 hét után abba kell hagyni egy
hétre.
Térfogat: 30 ml 				
Ny.sz.: 512/1/2013 NÉBIH ÁTI

KOROVET
Ára: 6900 Ft
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Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%természetes növényi koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Acetogenin tartalmú növényi koncentrátum, amit
a dél-amerikai növényből (Annona muricata) vonnak ki. Támogatja a sejtek egészséges növekedését
és működését. Antibakteriális és parazitaellenes
hatása van. Aktiválja az immunrendszert, csökkenti a vércukorszintet, erősíti a szívet. Kutatások
bizonyítják, hogy szelektíven pusztítja bizonyos
tumorok sejtjeit. Az egészséges sejtekre nincsen
káros hatása.

ANNOVET
Ára: 6900 Ft
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Alkalmazás:
• daganatos betegségek kiegészítő kezelése
• növeli a nyálkahártyák ellenállását fertőző betegségekkel szemben
• cukorbetegség kiegészítő kezelésére
• csökkenti az idegfájdalmat, nyugtató hatása
van
• köhögés, légúti megbetegedések kiegészítő kezelésére
• hasmenés kiegészítő kezelésére
• bélparaziták és egysejtű paraziták ellen
• szívféreg lárvák elleni kiegészítő kezelés
• Babesiosis megelőzésére

Összetevők:
Koncentrált növényi kivonat (Annona muricata)
90%, cellulóz – zselésítő, víz, xantán gumi – zselésítő, citromsav – savasságot szabályozó, kálium-szorbát – tartósítószer.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig 3x1
csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 2 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 8 csepp 2-3-szor naponta.
Alkalmazása időszakában és utána javasolt probiotikum adagolása. Lehetőleg étkezés előtt egy
órával adja be, amennyiben probiotikumot is alkalmaz.
A készítményt 3 hét adagolás után fel kell függeszteni 3-7 napra.
Kiszerelés: 30 ml
Ny.sz.: 880/1/2017 NÉBIH ÁTI

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes növényi koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.

•

A Croton lechleri az Amazonas-medencében növekvő fa 100%-os gyanta nedvét tartalmazza.
Természetes antibiotikum. Vírusellenes, gombaellenes, antibakteriális és antioxidáns hatása van.
Serkenti a kötőszövet regenerációját. Aktiválja a
vérképzést és a sejtes immunitást. Segít begyógyítani és regenerálni a sebeket, szöveteket, a nyálkahártyát és a bőrt. Fokozza az immunitást.
Daganatos megbetegedések esetén javítja az életminőséget.

•

Alkalmazás:
• hosszan tartó fertőzés kiegészítő kezelésére (a
kórokozó, antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája esetén is)
• daganatos megbetegedések kiegészítő kezelésére
• minden típusú seb, bőrsérülés esetében külsőleg (csökkenti a hegek kialakulását)
• láz esetén
• Leukózis kiegészítő kezelésére
• összehúzó (adstringens) hatású, így segítséget
jelenthet érgyulladások, bőr és nyálkahártya
fekélyek esetén is
• afták
• külső hallójárat bakteriális és gombás gyulladásainak kezelésére

Összetevők:
A Croton lechleri 100%-os töménységű latex gyantája, tartósítószer nélkül.

•

•
•
•
•
•

vírusok által okozott légúti megbetegedések
kiegészítő kezelésére
Parvo, Korona és Szopornyica vírusok stb.
okozta kórképek esetén, kiegészítő kezelésre
vékonybél gyulladás és fekélyes vastagbélgyulladás esetén
hasmenéssel járó fertőzésekben (E. coli, Enterobacter, Salmonella)
vérszegénységben és leukémiában szenvedő
betegeknél
arthrosis, arthritis
fogágy gyulladásnál, fogínyvérzésnél, előrehaladott fogszuvasodásnál
valamint foghúzás után

Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig 3x1
csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 3 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 10 csepp 2-3-szor naponta.
A készítményt 3 hét után abba kell hagyni egy
hétre.

IMUNOVET
Ára: 6900 Ft

Térfogat: 30 ml 				
Ny.sz.: 514/1/2013 NÉBIH ÁTI
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Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes növényi koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Erősíti a szervezet természetes védekező képességét.
Aktiválja a cytoskeletont (sejtvázat) és azoknak
a fehérjéknek a termelését, amelyek a test mozgásfunkcióiban részt vesznek. Ez természetes anabolikus hatásban nyilvánul meg. Méregteleníti
a szervezetet. Természetes szteroidot, szaponint
tartalmaz, ösztönzi a tesztoszteron termelését.
Erőt, energiát kölcsönöz a szervezetnek, növeli a
vitalitást.

KINGVET
Ára: 6900 Ft
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Alkalmazás:
• bakteriális fertőzések, légúti tünetek
• izomgyengeség
• hímivarú állatok hormonális problémáinak kiegészítő kezelése
• ivartalanított hímek tesztoszteron pótlása
• szívizomgyengeség, kamra fal elvékonyodás,
kamrai tágulat eseteiben
• a húgycső záróizomzatát megerősíti incontinentia esetén
• betegségekből való lábadozás
• műtétek utáni gyors felépülés
• idős állatok erőnlétének javítása
• agiliti, kiképzés
• diszplázia esetén erősíti a kötőszöveteket
• legyengült állatok roborálása

Összetevők:
növényi kivonat 82,6% (Szárcsagyökér Smilax officinale, Egybibés galagonya Crataegus monogyna, Kínai citrommagnóba Schisandra chinensis,
Homoktövis Hippophae rhamnoides, Lucerna
Medicago sativa, Hibiszkusz Hibiscus sabdariffa,
Vidrafű Menyanthes trifoliata, Benedekfű Cnicus
benedictus, Máriatövis Carduus marianus, Iringó Eryngium campestere, Kenderfű Galeopsis
segetum, Ginszeng Panax ginseng, Muira puama
Phychopetalum olacoides, Dangshen Codonopsis
pilosula, Szecsuáni bors Zanthoxylum piperitum),
szorbit, mikrokristályos cellulóz,xantán (sűrítők),
víz, grapefruit kivonat, kálium-szorbát (tartósítószer), esszenciális olajok keveréke 0,12%.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
3x1/3 csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 1 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 4-6 csepp 2-3-szor naponta.
A készítményt 3 hét után abba kell hagyni egy
hétre.
Tüdőgyulladás esetén akár naponta 4 alkalommal
alkalmazhatjuk fenti dózisban maximálisan, 10
napon keresztül!
Térfogat: 30 ml
Ny.sz.: 513/1/2013 NÉBIH ÁTI

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes növényi koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Az állatok idegrendszerére pozitív hatást gyakorol,
növeli a koncentráció képességet.
Növeli a fizikai és szellemi képességet. Elősegíti a
szervezet alkalmazkodását a megváltozott életkörülményekhez és csillapítja a stressz hatását.
Csökkenti a szorongást, félelmet.
Alkalmazás:
• idegrendszer erősítése
• az állat mentális állapotának javítása
• szorongás, félelmek csökkentésére
• utazási betegség megelőzésére
• epilepsziák kiegészítő kezelésére
• stresszállapotok (utazás, szállítás, territorialis
viselkedés stb.) során nyugtató hatása van
• hiperaktivitás és agresszió
• álvemhesség tüneteinek csökkentése
• koncentráció növelése
• figyelem összpontosítása agiliti és kiképzés

rommagnólia Schisandra chinensis, Páfrányfenyő
Ginkgo biloba, Édeskömény Foeniculum vulgare,
Szurokfű Origanum vulgare L., Mandzsúriai tüskés fa Aralia mandshurica ), szorbit, mikrokristályos cellulóz,xantán (sűrítők), grapefruit kivonat,
kálium-szorbát (tartósítószer), víz, esszenciális olajok keveréke 0,12%.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
3x1/3 csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 1 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 4-6 csepp 2-3-szor naponta.
A készítményt 3 hét után abba kell hagyni egy
hétre.
Térfogat: 30 ml 				
Ny.sz.: 517/1/2013 NÉBIH ÁTI

ETOVET
Ára: 6900 Ft

Összetevők:
növényi kivonat 82,6% (Csukóka Scutellaria baicalensis, Fahéjfa Cinnamomum zeylanicum, Varjúháj Rhodiola rosea, Sedum roseum, Kálmos
Acorus calamus, Bárányüröm Artemisia pontica,
Szomoljai szeklice Leuzea carthamoides, Kínai cit-
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Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes ásványi anyag és nyomelem koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás
nélkül. Biológiailag rendkívül jól hasznosuló kolloid oldat, mely több mint 64 elemet tartalmaz,
természetes formában. A biológiai hasznosulása
több mint 98% (ionos formák esetén 2-6%; kelátos
kötésű elemek esetében max.60% a hasznosulás
foka). Az USA-beli Utah államból származik, ahol
millió éves esőerdő növényi maradványaiból vonják ki. Aktiválja az összes enzimet a szervezetben,
támogatja a hormonrendszer működését és fontos
szerepet játszik a DNS-szintézisben. Eltávolítja a
szervezetből a toxikus anyagokat, erősíti az immunrendszert.

FYTOVET
Ára: 6900 Ft

Alkalmazás:
• immunrendszer erősítésére
• roborálásra bármilyen betegség esetében
• mérgezések kiegészítő kezelésére
• cukorbetegség
• pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek működésének támogatására
• csontrendszer, bőr, bunda erősítése
• allergiák kiegészítő kezelésére
• viszketés csillapító - külső használatra
• felületi sebek (beleértve az égési sérüléseket is)
kezelésére - belső és külső használatra
• idős állatok vitalitásának növelésére
• kölykök egészséges fejlődésének támogatására
Összetevők:
100% ásványvíz (kolloid oldat). Ásványi anyagok és
nyomelemek (mennyiségük szerint csökkenő sor-
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rendben) Magnézium Mg, alumínium Al, kálium K,
kalcium Ca, vas Fe, kén S, nátrium Na, szilícium Si,
klór Cl, foszfor P, mangán Mn, lítium Li, prazeodímium Pr, neodímium Nd, cink Zn, tellúr Te, wolfram W, tórium Th, cérium Ce, stroncium Sr, réz Cu,
rubidium Rb, nikkel Ni, gallium Ga, molibdén Mo,
hafnium Hf, európium Eu, terbium Tb, kobalt Co,
nióbium Nb, irídium Ir, diszprózium Dy, szkandium Sc, cirkónium Zr, szamárium Sm, erbium Er,
króm Cr, bór B, bizmut Bi, palládium Pl, ródium Rh,
lantán La, germánium Ge, vanádium V, cézium Cs,
platina Pt, ruténium Ru, gadolínium Gd, tallium
Tl, indium In, bárium Ba, ozmium Os, rénium Re,
holmium Ho, itterbium Yb, antimon Sb, arany Au,
szelén Se, ittrium Y, ezüst Ag, lutécium Lu, berillium Be, titán Ti.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig 3x1
csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 3 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 10 csepp 2-3-szor naponta.
Vagy valamennyi állatfajnak - tömegére való tekintet nélkül 5-20 csepp oldatot cseppentsünk 1 liter
ivóvízbe. Halak, kétéltűek és hüllők vízét az alábbi
módon készítsük: Keverjünk össze 5 cseppet 1 liter
tároló vízébe 1-2 óra időszakra. A termék használatát 3 hét után 1 héten át fel kell függeszteni.
Térfogat: 100 ml
Ny.sz.: 516/1/2013 NÉBIH ÁTI

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes halolaj készítmény. Kedvező biológiai
hatások, mellékhatás nélkül.
Legfontosabb természetes forrása számos telítetlen zsírsavnak és vitaminnak (A, D és E).
Bőr és szőrzet állapot javító. Segíti a fényes szőrzet kialakulását és a jó minőségének megtartását.
Visszaállítja a bőr rugalmasságát. Elősegíti az erős
csontok, egészséges fogak, szem, bőr, szőr/bunda
képződését. Pozitívan hat az idegrendszerre, a koleszterin feldolgozásra, a hormonrendszerre és az
új szövetek képződésére.
Alkalmazás:
• bőrproblémák
• idegrendszeri rendellenességek
• túlsúly, zsírmáj
• celluláris immunitás helyreállítására idősebb
állatoknál
• szemölcsök, jóindulatú daganatok
• csontok, fogak és a szem erősítése
• immunerősítés
• egészséges szőrzet és bőr támogatása

Összetevők:
3 cseppben: Tengeri hal olaj Engraulis japonicus
(500 mg) mely tartalmaz eikozapentaénsavat
(EPA) - min. 18%, és dokozahexaénsavat (DHA) min. 12%, olajsav (OA) - min. 12%, zselatin kapszula,
glicerin, víz, A-vitamin (retinol) 0,5 g, D3-vitamin
(kolekalciferol) 0,4 mcg, Jód 5 mcg, E-vitamin (tokoferol) 2,5 mg.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig 3x1
csepp naponta.
Nagyobb állatoknál 2 csepp/10 testtömeg kg állat,
2-3-szor naponta.
30 testtömeg kg állat felett 5 csepp 2-3-szor naponta.
A termék 3 hetes használata után 1 hét szünetet
kell tartani.
Térfogat: 30 ml 				
Ny.sz.: 511/1/2013 NÉBIH ÁTI

OMEGAVET
Ára: 4500 Ft
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Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes humát koncentrátum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Magas molekulatömegű huminsavat, borostyánkősavat és szilimarint, továbbá ásványi anyagokat,
aminosavakat és mikroelemeket tartalmaz. Detoxikáló hatású készítmény, rendkívüli méregtelenítő
tulajdonságokkal. Hatékonyan semlegesíti és eliminálja a méreganyagokat (nehézfémek, peszticidek,
gomba és más toxinok) a gyomor-bélrendszerben
és a környező szövetekben is. Természetes vírusellenes szer. Csökkenti a tumorok növekedését, megakadályozza a metasztázis képződést – semlegesíti
a tumor növekedési faktorokat.

CYTOVET
Ára: 7900 Ft
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Alkalmazás:
• daganatos megbetegedések kiegészítő kezelésére
• bőrproblémák, szőrhullás kiegészítő kezelésére
• allergiák kiegészítő kezelésére
• vírusos és bakteriális fertőzések kiegészítő kezelésére
• mérgezés
• gyulladásos folyamatok
• ízületi betegségek (arthrosis, arthritis )
• májműködés védelme a különböző mérgekkel
szemben, valamint a már sérült májsejtek regenerálása májkárosodás esetén
• az állatok öregedéssel járó panaszainak a megelőzésére - sejtöregedéssel szembeni védelem
• fogágybetegségek
• gennyes folyamatok esetén - semlegesíti a keletkező anyagcsere termékeket
• vírusos és bakteriális fertőzések kiegészítő kezelésére
• gombák eltávolítása a szervezetből (Candida albicans vagy egyéb fajok)

• szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának
megelőzése
Külső használatra:
• gyulladáscsökkentő hatás
• szemészeti gyulladások, kötőhártya gyulladás,
szaruhártyafekély (hígított, oldott formában 1
kapszula/100 ml forralt víz).
• gennyes sebek kezelésére
• használható lemosáshoz, nyálkahártyák öblítéshez (otitis, gingivitis)
• súlyos hallójárat gyulladás külső kiegészítő kezelésére
Összetevők:
1 kapszulában: Kálium humát (492.8 mg), zselatin,
silymarine (55 mg), borostyánkősav (2.2 mg).
Adagolás:
Általánosságban három héten keresztül adjuk:
• valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
2x1/4 kapszula/nap.
• nagyobb állatoknál 2x½ kapszula/10 testtömeg
kg állat/ nap.
• 30 testtömeg kg állat felett 3x1 kapszula/nap.
Külsőleges alkalmazásra: oldjunk fel 1 kapszula tartalmát 50 ml forralt és lehűtött vízben vagy forrásvízben.
Súlyos megbetegedések esetén (idült bőr, ízületi,
bélrendszeri stb. megbetegedések, daganatos kórképek) 3 hónapig tartó folyamatos kezelés ajánlott.
Csomagolás: 90 kapszula
Ny.sz.: 518/1/2013 NÉBIH ÁTI

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Szerves eredetű, kizárólag természetes forrásokból
származó alapanyagokat (kalcium, foszfor, magnézium, mangán, kovasav és egyéb nyomelemek)
tartalmaz.
Optimális az ízületek és a csontozat megfelelő táplálásához. Segíti az izomműködést bizonyos enzimek optimális működésének a biztosításával. A
csont anyagcseréhez ideális arányban tartalmazza az ásványi anyagokat. Kiegészítő alkotórészei
(D-vitaminok, C, és A, telítetlen zsírsavak, kollagén)
növelik a szervezetben a hasznosulását.
Jótékonyan hat a bőr és a szőrzet minőségére.
Alkalmazás:
• egészséges, erős csontozat kialakulásának és
fenntartásának támogatása
• egészséges, fényes szőrzet kialakulásának és
fenntartásának támogatása
• bőrbetegség, szőrhullás
• csont műtétek és törések után a csontok ásványi anyagforgalmának élénkítésére
• növendék állatok angolkórjának, a kifejlettek
csontlágyulásának megelőzésére és regenerációjának elősegítésére
• porckorongsérv, tacskóbénulás, csípő ízületi
diszplázia megelőzése és terápiájának kiegészítő kezelésére
• légcsőkollapszus kiegészítő kezelésére

•
•
•
•
•
•
•

helyreállítja a szőrzet állapotát vedlés során és
regenerálja azt szőrhullás esetén
izomműködés javítása
ízületgyulladások
allergiás reakciók, anafilaxiás sokk
rovarcsípés
idős állatok csontozatának erősítése
kölykök egészséges és erős csontozatának támogatása

Összetevők:
1 kapszulában: szójaolaj, zselatin kapszula, tintahal csont por (100 mg), glicerin (sűrítő), hidrolizált
kollagén (52.5 mg), halolaj (35 mg), víz, csalán Urtica
dioica kivonat (15 mg), csipkerózsa Rosa canina kivonat (10 mg), mangán-szulfát (3 mg), lecitin (emulgeálószer), méhviasz.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
3x1/2 kapszula/ nap.
Nagyobb állatoknál 3x 1 kapszula/10 testtömeg kg
állat/nap.
30 testtömeg kg állat felett 3x3 kapszula/nap.
A termék 3 hetes használata után 1 hét szünetet
kell tartani.

SKELEVET
Ára: 6900 Ft

Kiszerelés: 135 kapszula
Ny.sz.: 507/1/2013 NÉBIH ÁTI
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Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes probiotikum. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Segít fenntartani a bélrendszer egészséges mikroflóráját. Két élő baktériumfajt (Lactobacillus
acidophilus és Enterococcus faecium), Chlorella
pyrenoidosa zöld alga kivonatot és prebiotikus
inulint tartalmaz. Támogatja az egészséges baktériumok szaporodását a bélben.
Csökkenti a bél természetes toxikus terhelését, a
bélben végbemenő rothasztó folyamatok csökkentésével. Gyulladáscsökkentő hatású a bélrendszerben, és megnyugtatja az irritált nyálkahártyát.
Jótékonyan hat az emésztésre, elősegíti a bélmikroflóra regenerálódását, antibiotikumokkal és
szteroidokkal való kezelés után.
Támogatja a bélrendszer hatékony működését, a
tápanyagok megfelelő felszívódását a bélben és
elősegíti a rendszeres székletet.

PROBIOVET
Ára: 5200 Ft
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Alkalmazás:
• tökéletes bélműködés fenntartása
• gyomor-bélrendszer megbetegedéseinek legszélesebb körében alkalmazható
• hasmenés, székrekedés
• allergiák
• szőrhullás
• tartósítószereket tartalmazó tápok okozta zavarok hatékony megelőzésére

•
•
•
•
•
•

immunrendszer aktivitásának erősítése
öregséggel járó tünetek megelőzésére - őszülő
szőrzet, ízületi kopások,
perverz étvágy (ürülék evés) esetén
szőrzet elszíneződést okozó könnyezés esetén
antibiotikum, szteroid és más gyógyszeres kezelések esetében
idős állatok megfelelő bélműködésének támogatása

Összetevők:
1 kapszulában: Chlorella pyrenoidosa (250 mg), zselatin, inulin (40 mg), tejsav baktériumok Lactobacillus acidophilus és Enterococcus faecium (10 mg).
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
2x1/2 kapszula/ nap.
Nagyobb állatoknál 2x 1 kapszula/10 testtömeg kg
állat/ nap.
20 testtömeg kg állat felett 2x2 kapszula/nap.
A termék 3 hetes használata után 1 hét szünetet
kell tartani.
Kiszerelés: 90 kapszula
Ny.sz.: 510/1/2013 NÉBIH ÁTI

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes vitamin. Kedvező biológiai hatások,
mellékhatás nélkül.
Multivitamin készítmény, mely optimálisan kiegyensúlyozott összetételben tartalmaz vitaminokat, ásványi anyagokat, és biológiailag aktív
anyagokat, valamennyit tisztán természetes forrásokból.
Támogatja az állatok általános állapotát és az
egyes szervek funkcióit. Növeli az immunitást, lassítja az öregedési folyamatot és lerövidíti a betegségek után való lábadozás időszakát. Az optimális
anyagcseréhez szükséges legtöbb vitamint tartalmazza. Fokozza a vörösvérsejtek képződését.
A vitaminok természetes eredetűek, így nagyon
jól beépülnek az állatok szervezetébe. Támogatja a
szervezet védekező képességét. Növeli a vitalitást.
Alkalmazás:
• a jó erőnlét és közérzet fenntartása
• egészséges bőr és szőrzet fenntartása
• immunerősítés
• betegségek időszaka alatt és az azt követő lábadozás során
• gyomorhurut, gyomorgyulladás eseteiben
• étvágytalanság
• idegrendszer működésének támogatása
• allergiák
• idős állatok roborálása, vitalitásának növelése
• kölykök egészséges fejlődésének támogatása

Összetevők:
1 kapszulában: homoktövis Hippophae rhamnoides kivonat 200 mg, gyógynövényes kapszula
(hidroxi-propil-metil-cellulóz), inulin, gránátalma-kivonat Punica granatum 50 mg, szárított méhpempő 30 mg, kínai kúszómagnólia Schisandra
chinensis 20 mg, kínai birsalma gyümölcs kivonat
Chaenomeles cathayensis 20 mg, aloe vera kivonat
(200: 1) 6 mg.
Adagolás:
Valamennyi állatfaj esetében 5 testtömeg kg-ig
3x1/2 kapszula/ nap.
Nagyobb állatoknál 3x 1 kapszula/10 testtömeg kg
állat/ nap.
30 testtömeg kg állat felett 3x3 kapszula/nap.
A termék 3 hetes használata után 1 hét szünetet
kell tartani.
Kiszerelés: 90 kapszula
Ny.sz.: 519/1/2013 NÉBIH ÁTI

NUTRIVET
Ára: 6900 Ft
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Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes illóolajos fülcsepp. Kedvező biológiai
hatások, mellékhatás nélkül.
Illóolaj és gyógynövény tartalmú komplex fülcsepp, külső használatra. Helyreállítja a bőr és a
nyálkahártyák természetes pH értékét, így megakadályozza a nem kívánt gombák és paraziták
megtelepedését.
Kitűnő hatással van a gyulladásban lévő nyálkahártyára, a bőrre, különös tekintettel a külső hallójáratra. Helyreállítja a felhám és a nyálkahártyák
egészséges állapotát. Antivirális, antibakteriális és
gombaölő hatása van.

AUDIVET
Ára: 4500 Ft
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Alkalmazás:
• külső hallójárat gyulladás természetes kiegészítő kezelésére
• gyulladásos bőrbetegségek - bőrkiütés, ekcéma
és felületi sebek
• bőr gombásodás, körülírt alopecia (helyi szőrhullás)
• nemi szervek nyálkahártya mikózisai (hígítva
öblítési célokra!)
• a bőr és a nyálkahártyák szemölcsei, daganatai
• ínygyulladás, ínydaganatok
• bőr viszketés és fájdalom
• fájdalomcsillapító és gyulladás csökkentő a kis
ízületek és emlőmirigy gyulladások esetében

Összetevők:
Növényi kivonatok (Nehézszagú gólyaorr Geranium robertianum, Lándzsás útifű Plantago lanceolata, Fekete nadálytő Symphytum officinale,
Sédkender Eupatorium cannabium, Sarkantyúka
Tropaolum majus, Vadgesztenye Aesculus hippocastanum, Őszi vérfű Sanguisorba officinalis),
hidrogénezett ricinusolaj, E-vitamin, mirha illóolaj, geránium illóolaj, mirha kivonat.
Adagolás:
Ecseteljük az érintett terület 1 és 3 csepp (mérettől
függően) 2-3 alkalommal naponta.
Abban az esetben, ha hallójáratot kezel, akkor az
érintett területen 1-3 cseppet egy fültisztító pálcikával törölje át naponta kétszer.
A termék 3 hetes használata után egy hetet ki kell
hagyni.
Térfogat: 30 ml
Ny.sz.: 520/1/2013 NÉBIH ÁTI

Állatgyógyászati gyógyhatású készítmény. 100%
természetes gyógynövényes sampon. Kedvező biológiai hatások, mellékhatás nélkül.
Természetes gyógynövény és illóolaj tartalmú
komplex gyógysampon.
Viszketés csillapító, sejtregeneráló, gombaellenes
hatású. Hatóanyagainak köszönhetően szúró, csípő rovarokra - mellékhatás mentesen - riasztó (repellens) hatású, így megelőzésre javasolt.
pH-semleges, nyugtató hatású, így az érzékeny és
irritált bőrű állatok számára is alkalmazható. Nem
irritálja az állat szemét. Semleges pH-értékű. Illata
kellemes az emberek és állatok számára is.
Rendszeres használata bársonyos, csillogó és erősebb szőrzetet eredményez.
Alkalmazás:
• rendszeres bőr és szőrápolás
• bársonyos, csillogó és erősebb szőrzet
• érzékeny és irritált bőrre
• bőrgyulladás, szőrhullás esetén
• vérszívó rovarok által okozott extrém invázió
esetén (különösen szúnyog invázió)
• külső paraziták által okozott támadások estén,
kullancsok, bolhák, tetvek, és rühatkák.

Rosa Centifolia virág kivonat, Cinchona Calisaya
Bark Kivonat, Sophora Japonica Gyümölcs kivonat, Verbascum Thapsus Kivonat, Zingiber Officinale Root Kivonat, Cetraria Islandica Kivonat,
Tussilago Farfara Virág kivonat, Galeopsis Segetum Kivonat, Glycyrrhiza Glabra Root Kivonat,
Hyssopus Officinalis Herb Kivonat, Thymus Vulgaris Kivonat, Aralia Cordata Kivonat, Curcuma
Longa Root Kivonat, Equisetum Arvense Kivonat,
Origanum Vulgare Kivonat, Plantago Lanceolata
Leaf Kivonat, Tropaeolum Majus Seed Kivonat,
Althaea Rosea Flower Kivonat), illatanyag, xilit,
xantángumi, cellulózgumi, hidroxietil karbamid,
geraniol, D-limonén, linalool, citronellol, rozmaring kivonat (cineol, camphre pinén, limonén).
Felhasználás:
Tegyen egy kis mennyiségű sampont a nedves szőrre és dörzsölje be alaposan.
Hagyjuk állni minimum két percig, majd alaposan
öblítse le vízzel.
Ha a sampon nem képez elegendő habot, akkor a
szőrzet túl zsíros. Ebben az esetben az egész eljárást meg kell ismételni.

EPIVET
Ára: 4500 Ft

Térfogat: 200 ml 				
Ny.sz.: 521/1/2013 NÉBIH ÁTI

Összetevők:
Víz, Decyl Glucoside, Ecetsav, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Cocoamphodiacetate, Gyógynövény kivonatok (Pulmonaria Officinalis Kivonat,
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