Doporučení veterináře
Kingvet používám k rychlejšímu zotavení po operacích.
U chronického kašle, hlavně na potlačení bakteriální a virové infekce. Používám jej
i u starších psů s atrofií svaloviny, obtížným vstáváním – začínám Kingvetem po dobu
dvou týdnů a po 14denní pauze nasadím opět Kingvet po dobu dvakrát tří týdnů
s týdenní přestávkou.
MVDr. Lucie Míková

www.vet.energy

KINGVET
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

KINGVET
Přírodní bylinný koncentrát podporující
pohybové funkce a hojivé procesy těla. Přirozené
anabolikum. Podporuje činnost imunitního
systému, močových cest a pohlavních orgánů.
Stimuluje rozvoj a výkonnost svaloviny kosterní,
srdeční i útrobní. Tlumí hyperaktivitu plic,
průdušek, močových a pohlavních orgánů.

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší
účinek)
»H
 ojení ran měkkých i tvrdých
tkání (operační zákroky,
poranění, zlomeniny)
(Imunovet, Cytovet).
»R
 egenerace poškozených tkání
(Imunovet, Fytovet).
» I nfekce v ráně, vředy (Imunovet,
Cytovet).
»P
 osílení imunitního systému
(buněčná imunita – bakteriální
infekce, nádory) (Imunovet,
Cytovet).
»B
 akteriální infekce respiračního
traktu (Imunovet).
»K
 ašel, chronické bronchitidy
(aktivace řasinkového epitelu,
čištění dýchacích cest)
(Imunovet).
»M
 obilizace životní síly.
»P
 odpora životaschopnosti
novorozenců (Fytovet).
»R
 ůst mladých zvířat (Skelevet).
»R
 ozvoj svaloviny a její
výkonnosti (kosterní, srdeční
i útrobní svaly) (Skelevet,
Fytovet).

» Anabolikum, zpevnění ochablých
svalů (nutná stimulace tréninkem)
(Fytovet).
» Posílení výkonu srdečního svalu
(Fytovet, Skelevet).
» Stimulace motility žaludku,
předžaludků a střev (Fytovet).
» Inkontinence (posílení svaloviny
svěrače) (Skelevet).
» Zlepšení kondice pohlavních
orgánů samice (děloha,
vejcovody, vaječníky) (střídat
s Gynevetem, Omegavetem).
» Zlepšení kondice pohlavních
orgánů samce (stimulace libida,
tvorby a dozrávání spermií,
schopnosti oplodnit) (střídat
s Gynevetem, Omegavetem).
» Poruchy plodnosti obou
pohlaví (střídat s Gynevetem,
Omegavetem).
» Bakteriální infekce močových cest,
pohlavních orgánů obou pohlaví
(Imunovet).
» Onemocnění prostaty (Imunovet).
» Řešení emoce smutku
kombinovaného se strachem
(Etovet).
» Podpora schopnosti být sám
sebou, stát ve své síle.

SLOŽENÍ
bylinný extrakt 82,6 % (Smilax
medica, Medicago sativa,
Menyanthes trifoliata,
Galeopsis segetum, Cnicus
benedictus, Liriosma ovata,
Schizandra chinensis,
Zanthoxylum piperitum,
Eryngium campestre, Codonopsis
pilosula, Crataegus monogyna,
Hibiscus sabdariffa, Hippophaë
rhamnoides, Panax ginseng,
Silybum marianum), 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 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.
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
V případě použití Kingvetu
u závažných plicních onemocnění
doporučujeme opatrnosti a
konzultace s odbornými poradci.
Není vhodné podávat současně
s Regavetem nebo Renovetem
anebo bez minimálně týdenní
přestávky mezi těmito přípravky.
Není vhodný pro gravidní samice.
OBJEM
30 ml

