Doporučení veterináře
Etovet používám při poruchách chování u koček a psů. Při epileptiformních křečích a neklidu
v kombinaci s Fytovetem. Při léčbě hypotyreózy v kombinaci s klasickou medikací, Gynevetem
a Fytovetem. Dobrých výsledků dosahujeme také u falešné březosti fen. Efekt se dostaví i při
léčbě papoušků, u kterých velmi často vzniká syndrom vyškubávání peří.
MVDr. Lucie Míková
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ETOVET

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

ETOVET
Přírodní bylinný koncentrát. Harmonizuje
psychické funkce, vhodný při poruchách
chování. Zlepšuje schopnost koncentrace
a učení zvířete. Zvyšuje vytrvalost, udržuje
energetickou rovnováhu. Podporuje trávení
a využití živin a energie z potravy.

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší
účinek)
»P
 oruchy chování zvířat
(libovolný koncentrát
z Pentagramu®).
»H
 yperaktivita
a nesoustředěnost.
»N
 áprava nevhodných vzorců
a návyků (nutno nabídnout
vhodné vzorce chování).
»Z
 výšení odolnosti vůči stresu
– cestování, návštěva ordinace,
příchod nového zvířete
(Korovet, Gynevet).
»U
 rychlení regenerace,
odstranění únavy (Fytovet).
»P
 odpora schopnosti učení
(ukládání do trvalé paměti)
(Omegavet).
»Z
 výšení vytrvalosti zvířete
(trénink, příprava na výkon)
(Fytovet, Kingvet).

» Posílení vlivu ostatních
koncentrátů na psychiku
zvířete (libovolný koncentrát
z Pentagramu®).
» Trávicí poruchy (nadýmání,
bolesti břicha, chronické průjmy)
(Regavet, Probiovet).
» Epilepsie (Korovet, Fytovet).
» Úzkostná péče matky o mládě
(Virovet).
» Projevená falešná březost
(zejména psychická složka)
(Virovet).
» Stavy po odstranění sleziny
– splenektomii (Imunovet).
» Krvácivé stavy, tvorba
hematomů (Imunovet).
SLOŽENÍ
bylinný extrakt 82,6 % (Sedum
roseum, Artemisia pontica, Ginkgo
biloba, Origanum vulgare, Aralia
mandshurica, Foeniculum vulgare,
Scutellaria baicalensis, Acorus

calamus, Leuzea carthamoides,
Schisandra chinensis,
Cinnamomum zeylanicum),
sorbitol – zahušťovadlo, celulóza
– zahušťovadlo, voda, xanthan
– zahušťovadlo, sorbát draselný
– konzervant, směs silic 0,12 %,
grapefruitový extrakt <0,0001 %.
Výrobek obsahuje homeopatickou
polykomponentní složku, která
synergickým působením zvyšuje
jeho účinek.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Drobným zvířatům do 10 kg:
2 kapky 2x denně;
Zvířatům nad 10 kg do 100 kg:
1 kapku na každých započatých
10 kg hmotnosti 2x denně;
Zvířatům nad 100 kg:
5 kapek (0,3 ml) na každých 100 kg
hmotnosti 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
Není vhodný pro gravidní samice.
OBJEM
30 ml

