Doporučení veterináře
Audivet je pro mě nepostradatelný pro zevní ošetření lokální alopecie (ztráty srsti),
plísňových afekcí kůže, kožních ekzémů i bradavic. Lze jej s výhodou využít
i při povrchových poraněních kůže.
MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
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AUDIVET

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

AUDIVET
Bylinný přípravek pro zevní použití. Svým
složením brání rozvoji nežádoucích bakterií,
plísní a parazitů. Upravuje pH pokožky a sliznic.
Významně působí na zánětlivé stavy na sliznicích
a kůži, včetně zevního zvukovodu. Má protivirové,
antibakteriální a antimykotické účinky.

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší
účinek)
» Vyrážky, ekzémy, povrchová
poranění (Regavet, Gynevet,
Kingvet).
»K
 ožní mykózy, kruhové alopecie
(lokální ztráta srsti) (Gynevet).
»B
 radavice a nádorky kůže
a sliznic (Virovet, Imunovet).
» S vrbění a bolestivost kůže
(Regavet, Fytovet).
»P
 oštípání hmyzem (Imunovet).
»Z
 áněty zevního zvukovodu
(Cytovet, Imunovet, Regavet,
Renovet).
»M
 ykózy sliznic pohlavních
orgánů (pro výplach nutné
zředit) (Gynevet, Imunovet).

» Onemocnění dásní (epulis,
gingivitis) (Imunovet).
» Proti bolesti při zánětech
drobných kloubů (Regavet,
Kingvet).
» Záněty mléčné žlázy (Imunovet,
Virovet, Kingvet).
SLOŽENÍ
Extractum Herbarum (Aesculus
Hippocastanum Flower Extract,
Geranium Robertianum Extract,
Plantago Lanceolata Leaf
Extract, Symphytum Officinale
Root Extract, Eupatorium
Cannabinum Extract, Tropaeolum
Majus Extract, Sanguisorba
Officinalis Root Extract, Acetum),
PEG- 40 Hydrogenated Castor
Oil, Commiphora Myrrha Oil,

Pelargonium Graveolens Oil,
Tocopheryl Acetate, Commiphora
Myrrha Resin Extract.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Postiženou oblast potřete
1–3 kapkami roztoku 2–3x denně.
Při postižení ucha nakapejte
1–3 kapky na vatovou tyčinku
a vytírejte postižený zvukovod
2x denně.
Po třech týdnech užívání
následuje jeden týden pauza.
DOPORUČENÍ
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
Při aplikaci na porušenou kůži
štípe. Při zánětu zvukovodu pouze
čistit a vytírat, nekapat – zvukovod
musí zůstat suchý. Neaplikujte do
oka!
OBJEM
30 ml

