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Doporučení veterináře
Cytovet používám na enteritidy, gastritidy, kolitidy v kombinaci s Regavetem nebo 
Probiovetem. Jako podpůrný preparát u nádorových onemocnění pro prodloužení 

života zvířat. V kombinaci s Imunovetem k lokálnímu ošetření infikovaných ran 
a urychlení hojení rozsáhlých kožních defektů. Obsah tobolky lze rozpustit ve 

400 ml vody a poté použít k výplachu očí, je účinný při terapii herpesvirové 
keratokonjunktivitidy u koček a různých druhů konjunktivitid u všech druhů zvířat. 

MVDr. Lucie Míková



CYTOVET 
Regenerační přípravek s výjimečnými 
detoxikačními schopnostmi. Obsahuje 
vysokomolekulární huminové kyseliny, kyselinu 
jantarovou a silymarin. Vhodně působí při 
neutralizaci nebo odstranění toxinů nejen ze 
zažívacího traktu, ale i z celého organismu.

PRO VŠECHNA 
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ 
PRODUKTY

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější 
pomocný preparát pro lepší 
účinek) 
»  Prevence onemocnění  

souvisejících se stářím zvířete 
(snížení toxické zátěže střev, jater, 
ledvin, artróza, degenerativní 
onemocnění) (Regavet, Fytovet).

»  Celkové pročištění organismu 
(Regavet).

»  Odstranění  kyselých  metabolitů 
(alkalizace tkání), snížení únavy 
(Fytovet).

»  První pomoc při otravách 
a alimentárních intoxikacích 
(Regavet).

»  Protizánětlivý účinek v zažívacím 
traktu – neutralizace mediátorů 
zánětu (průjmy a zánětlivá 
onemocnění trávicího systému) 
(Regavet).

»  Degenerativní a zánětlivá 
onemocnění pohybového 

aparátu (artróza, artritida) 
(Regavet, Renovet, Kingvet).

»  Nádorová onemocnění – vytváří 
nepříznivé prostředí pro růst 
nádorů a tvorbu metastáz, 
ovlivňuje buněčné dělení 
a indukci apoptózy (Korovet, 
Regavet, Imunovet). 

»  Čistí hnisavé procesy, neutralizuje 
exotoxin (bakteriální infekce) 
(Imunovet, Kingvet).

»  Urychlení regenerace.

VNĚJŠÍ POUŽITÍ
»  Protizánětlivý účinek.
»  Záněty oka až po vřed rohovky 

(nutno ředit!).
»  Těžké záněty zvukovodu 

(zředěný).
»  Hnisavé rány (Imunovet).
»  Urychlení očisty rány pod 

obvazem (Imunovet).
»  Možné použít pro omývání, 

výplachy.

SLOŽENÍ 1 TOBOLKY
lignohumát draselný (448 mg), 
želatinová kapsle, silymarin 
(50 mg), kyselina jantarová (2 mg).

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Drobná zvířata do 2 kg:  
1 tobolka denně.
Zvířata od 2 do 50 kg:  
1 až 2 tobolky 2x denně.
Zvířata nad 50 kg:  
1 až 2 tobolky na každých 50 kg 
hmotnosti 2x denně. 

Pro vnější použití rozpustit obsah 
tobolky v převařené a vychlazené 
vodě. Koncentrace roztoku se řídí 
indikací (0,1 až 0,5 litru vody).
Po třech týdnech užívání 
následuje jeden týden pauza. 

DOPORUČENÍ
Před podáním je vhodné tobolku 
zvlhčit vodou anebo potřít tukem 

pro snadnější polykání.
Je možné podávat v pamlsku.  
Při potížích s pozřením je vhodné 
obsah tobolky vysypat do krmiva 
nebo rozpustit v napájecí vodě. 
Pro přesné zacílení regenerace 
doporučujeme vyhledat 
odbornou radu našich poradců 
nebo internetovou veterinární 
poradnu na www.vet.energy.
Doporučujeme spotřebovat do tří 
měsíců po otevření.

UPOZORNĚNÍ
Nepřekračujte doporučené 
denní dávkování! Během užívání 
přípravku zajistěte dostatečný 
přísun vody. Ukládejte mimo 
dosah dětí! Cytovet může snižovat 
účinek některých léků, např. 
cytostatik a chemoterapeutik.

OBSAH
90 tobolek


