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Doporučení veterináře
Nedostatek minerálních látek v krmivech může být příčinou řady chronických onemocnění. 

Fytovet proto doporučuji používat dlouhodobě jako přírodní doplněk stravy. Doplnění 
chybějících minerálů může být řešením mnoha problémů u některých nemocných zvířat. 

Fytovet v kombinaci s hlavními koncentráty je v mé praxi běžnou a nepostradatelnou 
součástí při řešení onemocnění ledvin, srdce, kůže, epilepsie, cukrovky, štítné žlázy a dalších 

problémů. Je také vynikajícím aktivizátorem organismu starých zvířat.

MVDr. Petra Domesová



FYTOVET
Minerální doplněk přírodního původu pro 
zvířata. Obsahuje biologicky vysoce využitelný 
koloidní roztok více než 64 prvků v přírodní 
formě, se vstřebatelností až 98%. Nezatěžuje 
organismus nadbytečnými minerály. Pokud 
nejsou koloidní minerály využity, jsou snadno 
z organismu vyloučeny. Vhodný pro každodenní 
užívání. Univerzální pro všechny druhy zvířat.

PRO VŠECHNA 
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ 
PRODUKTY

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější 
pomocný preparát pro lepší 
účinek) 
»  Zdroj koloidních minerálů 

s téměř 100% využitelností.
»  Udržení minerální 

a elektrolytové rovnováhy 
(Renovet). 

»  Doplnění nedostatku makro- 
a mikroprvků.

»  Aktivace většiny enzymů těla 
(Regavet). 

»  Odstranění únavy (Regavet, 
Etovet).

»  Doporučitelný u všech 
chronických onemocnění.

»  Onemocnění zažívacího traktu, 

která brání vstřebávání minerálů 
(Regavet). 

»  Poruchy hormonálního systému 
(cukrovka, poruchy činnosti 
štítné žlázy) (Regavet, Gynevet).

 »  Pomocný přípravek při otravách 
(Regavet, Cytovet). 

»  Kožní problémy (Gynevet). 
»  Proti svrbění – koncentrovaný, 

zevní použití (Regavet, Audivet).
»  Povrchová poranění kůže 

a popáleniny (Imunovet).
»  Přepeřování ptáků (Gynevet).
»  Svlékání plazů (Gynevet).

SLOŽENÍ
100% minerální voda (koloidní 
roztok).

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Pro všechny druhy zvířat bez 
rozdílu hmotnosti do napájecí 
vody v množství 5–20 kapek na 
1 litr vody. Lze podávat i v potravě.
Pro ryby, obojživelníky a vodní 
plazy do lázně 5 kapek na 1 litr 
vody po dobu 1 až 2 hodin. 
Po třech týdnech užívání 
následuje jeden týden pauza.

DOPORUČENÍ
Při podávání v pitné vodě 
začínejte s nízkou koncentrací 
roztoku a postupně zvyšujte. 
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
příjem vody. Ukládejte mimo
dosah dětí! Před použitím nutno
dobře protřepat!

OBJEM
100 ml 


