
KOROVET
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

www.vet.energy

Doporučení veterináře
Korovet používám především na úpravu většiny epileptiformních anebo křečových 
stavů bez nutnosti další medikace. Výhodou je jeho dočasné používání. Při použití 

u starších zvířat působí mimo jiné na zvýšení vitality a chuti do života.

MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.



KOROVET 
Přírodní bylinný koncentrát působící na orgány 
a tkáně elementu Ohně ve schématu 
Pentagramu®. Harmonizuje činnost srdce, 
osrdečníku, tenkého střeva a cév. Celkově 
zlepšuje transportní funkce v organismu zvířete, 
a to na úrovni orgánové, buněčné i biochemické. 
Zlepšuje prokrvení tkání. Stimuluje činnost 
sleziny, slinivky, žaludku a nervového systému 
(element Země). Tlumí hyperaktivitu jater, 
žlučníku a vazivové tkáně (element Dřevo).

PRO VŠECHNA 
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ 
PRODUKTY

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější 
pomocný preparát pro lepší 
účinek) 
»  Křeče, tiky a epilepsie jakéhokoli 

původu (Etovet, Fytovet). 
»  Posílení nervového systému 

(Etovet, Fytovet). 
»  Podpora krvetvorby (Imunovet). 
»  Prevence srdečních a cévních 

onemocnění (Omegavet).
»  Po infarktu myokardu 

a mozkové příhodě – podávat 
maximálně 2 dny (Omegavet, 
Fytovet).

»  Obnova tkáně prostřednictvím 
prokrvení (Imunovet).

»  Geriatrikum (Omegavet).
»  Akutní jaterní a žlučníková 

onemocnění (Imunovet).
»  Podpora produkce trávicích 

enzymů slinivky (Fytovet). 

»  Akutní záněty kloubů (bolestivé, 
horké) (Imunovet, Skelevet).

»  Doplňkový přípravek 
u onkologických onemocnění 
(Cytovet, Imunovet).

»   Harmonizace psychiky (Etovet).
»  Podpora radosti ze života 

(Fytovet).
»   Tlumení agresivity (Etovet).

SLOŽENÍ
bylinný extrakt 82,6 % 
(Ginkgo biloba, Hypericum 
perforatum, Tabebuia serratifolia, 
Sanguisorba officinalis, Aesculus 
hippocastanum, Medicago sativa, 
Viola tricolor, Centaurea cyanus, 
Echinops sphaerocephalus, 
Menyanthes trifoliata, Lavandula 
officinalis, Quercus robur, 
Allium sativum, Carum carvi, 
Vaccinium vitis-idaea, Anethum 

graveolens, Zingiber officinale), 
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
Nepodávejte při vážném 
onemocnění srdce a cévního 
systému. Není vhodný pro 
gravidní samice.

OBJEM
30 ml


