Doporučení veterináře
Imunovet používám prakticky po všech operacích. Pomáhá i v případech
rezistence bakteriálních původců na antibiotika. Účinný přípravek k hojení
všech ran, včetně infekčních.
MVDr. Petr Hrabák

www.vet.energy

IMUNOVET
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

IMUNOVET
Přípravek obsahující čistou pryskyřici z rostliny
Croton lechleri Muell.Arg., peruánskými indiány
nazývané Sangre de Drago – Dračí krev.
Působí tonizačně, antivirově, antibakteriálně,
antimykoticky a také jako antioxidant. Stimuluje
rozvoj a dozrávání vazivové tkáně. Specifickým
působením na slezinu aktivuje krvetvorbu
a buněčnou imunitu. Podporuje hojení, regeneraci
a zvyšuje obranyschopnost organismu.
Vhodný k vnitřnímu užití i zevní aplikaci.

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší
účinek)
» Aktivuje krvetvorbu (červené,
bílé krvinky, krevní destičky),
působí specificky na slezinu
(Korovet).
» Zastavuje krvácení.
» Přírodní antibiotikum (možná
aplikace i přímo do rány)
(Cytovet, Kingvet).
» Podpora imunitních funkcí
a reakcí (Kingvet, Omegavet).
» Těžké dlouhotrvající infekce,
rezistence původce na
antibiotika (Cytovet).
» Horečka, leukocytóza.
» Hojení všech typů ran a zánětů
– vnitřní i vnější aplikace (úrazy,

pooperační stavy, pokousání,
hot spot) (Kingvet, Cytovet).
» S tahuje okraje rány k sobě
– působí na minimalizaci jizvy.
» V rekonvalescenci na obnovu
postižených tkání (Kingvet,
Gynevet).
»P
 omocný přípravek při leukémii,
nádorových onemocněních
(Korovet, Cytovet, Annovet).
SLOŽENÍ
100% pryskyřice Crotonu lechleri.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Drobným zvířatům do 2 kg:
1 kapku v 1–2 ml vody anebo
v pamlsku 2–3x denně;
Zvířatům od 2 do 50 kg:
1–2 kapky na každých započatých

10 kg hmotnosti zvířete 1–3x
denně v malém množství vody
nebo v pamlsku.
Zvířatům nad 50 kg:
4–6 kapek na každých započatých
50 kg hmotnosti 1–2x denně.
Po třech týdnech užívání
následuje jeden týden pauza.
DOPORUČENÍ
Podávejte v malém množství
vody anebo v pamlsku po
krmení. Doporučené vyšší dávky
jsou vhodné v antibiotických
indikacích. 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
Dráždí prázdný žaludek – stahující
účinek. Podávejte vždy během
krmení anebo po něm.
OBJEM
30 ml

