
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

OMEGAVET
www.vet.energy

Doporučení veterináře
Omegavet používám na léčbu kožních onemocnění s poruchou keratinizace, která jsou 

doprovázena tvorbou šupin. Úspěchů jsem dosáhla při léčbě atopie; vitamin E a kyseliny EPA  
a DHA se podílejí na zvýšení obranyschopnosti, proto je používám i při terapii demodikózy.

MVDr. Lucie Míková



OMEGAVET 
Přípravek s obsahem unikátního rybího oleje, 
který je cenným přírodním zdrojem řady 
esenciálních mastných kyselin a vitaminu A, D 
a E. Vyvážené složení zajišťuje optimální přísun 
omega-3 a omega-6 nenasycených mastných 
kyselin. Posiluje obranyschopnost, působí jako 
antioxidant, podílí se na celkové obnově buněk. 
Podporuje zdravé klouby, kůži, srst a oči.

PRO VŠECHNA 
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ 
PRODUKTY

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější 
pomocný preparát pro lepší 
účinek) 
»  Stavební materiál pro 

membrány buněk, nervový 
systém, tvorbu hormonů, 
zpracování cholesterolu (mastné 
kyseliny EPA, DHA) (Gynevet).

»  Bezpečný zdroj vitaminů A, D 
a E.

»  Pro lesk a zdraví srsti (Gynevet). 
»  Podpora buněčné imunity zvířat 

– bradavice, benigní nádorky, 
infekce (Gynevet, Virovet, 
Imunovet, Kingvet).

»  Nadváha, steatóza – ztučnění 
orgánů (Regavet, Gynevet).

»  Posílení kostí a zubů (Renovet, 
Kingvet).

»  Posílení zraku (Regavet). 
»  Vhodný doplněk pro stárnoucí 

zvířata (Regavet, Kingvet).
»  Ochranná léčba jater, cév, 

srdce, ledvin (koncentrát dle 
Pentagramu®).

»  Podpora činnosti nervové 
soustavy (Gynevet, Korovet).

SLOŽENÍ
olej z mořské ryby Engraulis 
japonicus (s obsahem kyseliny 
eikosapentaenové (EPA) – min. 
38 %, a kyseliny dokosahexaenové 
(DHA) – min. 25 %) – 99,5 %, 
vitamin E – 0,5 %. 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Drobným zvířatům do 2 kg:
1–3 kapky 1–3x denně; 
Zvířatům od 2 do 50 kg:
3–5 kapek 1–3x denně; 
Zvířatům nad 50 kg:
5 kapek na každých 50 kg 
hmotnosti 1–3x denně.
Po třech týdnech užívání 
následuje jeden týden pauza.

DOPORUČENÍ
Je možné podávat v pamlsku 
nebo zapravit do krmiva. 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, a to zejména 
u gravidních samic! Během 
užívání přípravku zajistěte 
dostatečný příjem vody. Ukládejte 
mimo dosah dětí! Před použitím 
nutno protřepat!

OBJEM
30 ml 


