
Popis
Přírodní bylinný koncentrát pro stimulaci činnosti orgánů odpovídajících elementu dřeva ve schématu 
Pentagram Energyvet. Působí přes jemné podráždění jater, žlučníku, tukového metabolismu a kloubů. 
Tím stimuluje tyto orgány nebo tkáně k vyšší činnosti. Celkově optimalizuje metabolismus zvířete. 
Stimuluje činnost orgánů a tkání následujícího elementu ohně, tj. srdce, cévního systému, hormonálního  
systému a tenkého střeva.
Tlumí nadbytečnou energii a hyperaktivitu předcházejícího elementu vody, tj. ledvin, lymfatického systému, 
imunitního systému (zánětlivou tkáň), močových cest a pohlavních orgánů.

Skladování
Výrobek je nutno skladovat v suchu a temnu, uchovávat při teplotě 10–25 °C a chránit před mrazem. 
Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu a na etiketě.

Objem
30 ml

Management kvality
Výrobek byl vyvinut, vyroben a kontrolován ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008.

Doporučení
Před použitím je nutné dobře protřepat! Při podezření na postižení jaterní tkáně anebo žlučníku podávejte 
pouze 2 dny. Pokud se během dalších 3 dnů neobjeví negativní reakce, pokračujte v podávání do 3 týdnů. 
Pro přesné zacílení regenerace doporučujeme vyhledat odbornou radu některého z našich poradců, 
nebo se můžete obrátit na spolupracující veterinární lékaře prostřednictvím internetové poradny. Přehled 
poradců a poradnu najdete na www.energyvet.cz. Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

Nežádoucí účinky a interakce
Nepodávejte současně s Renovetem nebo Kingvetem anebo bez minimálně týdenní přestávky od jejich 
podávání. Preparát není vhodný pro gravidní samice.

Upozornění
Nepodávejte při postižení jater anebo žlučníku. Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání 
přípravku zajistěte dostatečný přísun vody. Ukládejte mimo dosah dětí!

Doporučené dávkování
PODÁVEJTE NEJDÉLE TŘI TÝDNY TAKTO:
Drobným zvířatům do 10 kg: 2 kapky 2x denně;
Zvířatům nad 10 kg do 100 kg: 1 kapku 2x denně na každých započatých 10 kg hmotnosti;
Zvířatům nad 100 kg: 5 kapek (0,3 ml) na každých 100 kg hmotnosti 2x denně.
Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza.

Použití
[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]
»   Úprava energetického metabolismu, metabolismu bílkovin, aktivace enzymů [Probiovet].
»   Zažívací potíže (mimo žlučníku a jater) [Cytovet, Probiovet, Fytovet].
»   Zvracení [Fytovet].
»   Při otravách organofosfáty, organickými jedy [Cytovet].
»   Na bolestivou srst, bolestivá reakce na dotyk [Fytovet].

Stimuluje
»   Srdce při jeho oslabení, ztenčení stěny, zvětšení komor [Skelevet].
»   Tvorbu hormonů [Omegavet].
»   Chuť k jídlu [Fytovet].
»   Trávení, při hubnutí, nebo naopak tloustnutí [Omegavet].
»   Nedostatečnou tvorbu trávicích enzymů [Fytovet].

Tlumí
»   Únavu anebo zadýchávání při námaze [Omegavet, Fytovet].
»   Nadměrné močení při selhávání ledvin [Probiovet].
»   Projevy zánětu na jakémkoli orgánu (horkost, bolestivost, otok, ztráta funkce) [Skelevet].
»   Záněty žil, vaskulitidy [Imunovet].
»   Bolestivé záněty mízních uzlin a lymfatických cév [Skelevet, Imunovet].
»   Akutní záněty dělohy, prostaty, močových a pohlavních cest [Imunovet, Omegavet].
»   Alergická onemocnění (střídat s Renovetem) [Imunovet].
»   Záněty oční spojivky [Cytovet – zředěný].
»   Pomoc při tlumení růstu nádorů pojivové tkáně (sarkomů) [Cytovet, Imunovet].
»   Mírní bázlivost a patologický strach [Fytovet].

Složení
Bylinný extrakt 82,6 % (Potentilla erecta, Taraxacum officinale, Plantago lanceolata, Veronica 
officinalis, Chelidonium majus, Pimpinella saxifraga, Zanthoxylum piperitum, Artemisia abrotanum, 
Gentiana lutea, Marrubium vulgare, Agrimonia eupatoria, Galium verum, Saxifraga granulata), sorbitol 
– zahušťovadlo, mikrokrystalická celulóza – zahušťovadlo, voda, xantan – zahušťovadlo, grapefruitový 
extrakt – konzervant, sorbát draselný – konzervant, směs silic 0,12 %, silymarin 0,10 %, bioinformace 
pro Regavet.

Regavet


