Doporučení veterináře
Annovet s oblibou používám u zvířecích seniorů – zvyšuje jejich vitalitu a zlepšuje
psychickou i fyzickou kondici. Má své místo v onkologické prevenci a dále v terapii určitých
typů nádorů mléčné žlázy, jater a dalších. Nasadit lze v případech intaktních neoperabilních
tumorů, ale také jako součást komplexního protokolu před plánovaným chirurgickým
zákrokem, kdy může tumor významně oslabit a snížit jeho agresivitu.
MVDr. Milena Martincová

www.vet.energy

ANNOVET
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

ANNOVET
Přírodní preparát z anony ostnité (Annona
muricata). Pomocný produkt při onkologických
onemocněních. Obsažené acetogeniny způsobují
energetické vyhladovění buněk s neúsporným
anaerobním metabolismem (buňky některých
nádorů). U starších zvířat zvyšuje vitalitu.
Pomáhá zmírnit stres, snižuje krevní tlak
a optimalizuje hladinu krevního cukru. Vykazuje
rovněž antibakteriální a antiparazitární
účinky (anaerobní a protozoární infekce).

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší
účinek)
» Podpůrná terapie při
nádorových onemocněních
– cytostatické účinky ověřeny
u nádorů mléčné žlázy, varlat,
jater (Imunovet, Korovet,
Regavet, Kingvet).
» Geriatrikum – povzbuzení
vitality zvířecích seniorů
(Regavet, Kingvet, Korovet).
» Posílení imunitního systému
(Imunovet, Virovet).
» Antivirové a antibakteriální
účinky (Virovet, Kingvet).
» Bakteriální infekce včetně
případů rezistence původce na

antibiotika (zejména anaerobní
infekce) (Imunovet, Kingvet).
» S nížení mikrobiální zátěže
u starších zvířat (Probiovet).
»A
 ntiparazitární účinky
(protozoa).
»K
 atary sliznic (Virovet, Regavet).
»K
 olikové bolesti, křeče
– spazmolytikum.
»K
 ardiotonikum, snižuje vysoký
krevní tlak.
»O
 ptimalizace hladiny krevního
cukru.
»H
 armonizace psychiky
– antidepresivum (Korovet,
Etovet).

90 % (Annona muricata), celulóza
– zahušťovadlo, voda, xanthan
– zahušťovadlo, kyselina citronová
– regulátor kyselosti, sorbát
draselný – konzervant.

SLOŽENÍ
koncentrovaný bylinný extrakt

DOPORUČENÍ
Pro přesné zacílení regenerace

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Pro všechny druhy zvířat
podávejte v množství 1–2 kapky
na každých započatých 10 kg
hmotnosti zvířete 2–3x denně.
U velkých zvířat 5–10 kapek na
každých 100 kg hmotnosti 2x
denně po dobu 3 týdnů.
Po třech týdnech užívání
následuje jeden týden pauza.

doporučujeme vyhledat
odbornou radu našich poradců
nebo internetovou veterinární
poradnu na www.vet.energy.
Doporučujeme spotřebovat do tří
měsíců po otevření.
UPOZORNĚNÍ
Snižuje krevní tlak – nepoužívat
současně s léky snižujícími krevní
tlak! Při dlouhodobém užívání
doporučujeme zároveň podávání
probiotik. Není vhodný pro
gravidní samice.
OBJEM
30 ml

