Doporučení veterináře
Gynevet s úspěchem používám při onemocněních kůže doprovázených ztrátou srsti.
Lze jej mimo jiné použít při řešení některých typů zácpy, jako mukolytikum,
při úpravě tachykardie, degenerativních onemocněních jater a k harmonizaci
hormonální nerovnováhy, především u samic.
MVDr. Petra Domesová
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GYNEVET
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

GYNEVET
Přírodní bylinný koncentrát působící na orgány
a tkáně elementu Země ve schématu Pentagramu®.
Působí přes jemné ovlivnění sleziny, slinivky, žaludku,
hormonálního a nervového systému a mléčné žlázy.
Tím harmonizuje činnost těchto orgánů a jejich
tkání. Ovlivňuje neurohumorální řízení v těle.
Celkově zvyšuje odolnost organismu vůči stresovým
vlivům. Stimuluje činnost plic, tlustého střeva a kůže
(element Kov). Tlumí hyperaktivitu srdce, osrdečníku,
cévního systému a tenkého střeva (element Oheň).

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší účinek)
» Adaptogen, přizpůsobení se
novým podmínkám, stresu
(Etovet).
» Harmonizace hormonálního
systému (Fytovet, Omegavet).
» Prevence falešné březosti.
» Podpora tvorby a kvality
mateřského mléka (Skelevet,
Fytovet).
» Rozvoj mateřského pudu,
sympatie, empatie (Etovet).
» Redukce uloženého tuku
(obezita, steatóza jater,
ateroskleróza) (Omegavet).
» Tvorba nových buněk prakticky
všech tkání (Omegavet,
Imunovet).
» Stimulace buněčné imunity
(Omegavet, Imunovet).
» Regenerace nervové tkáně
po traumatu (Omegavet,
Imunovet).
» Obnova kloubní chrupavky,
tvorba kloubního moku
(Skelevet).

» Chronická kožní onemocnění
(ztráta srsti, suchá matná kůže,
ekzémy, dermatofytní plísně,
demodikóza) (Omegavet).
» Podpora výměny a ozdravění
srsti, peří, šupin (Skelevet,
Fytovet, Omegavet).
» Tvorba slz, ochranného hlenu
dýchacích cest a tlustého střeva.
» Usnadnění odkašlávání.
» Zácpa (suchá stolice)
(Omegavet).
» Zvýšení odolnosti vůči
parazitům (Epivet).
» Prevence mozkových
příhod a infarktu myokardu
(Omegavet, Fytovet).
» Srdeční onemocnění ze zvýšené
aktivity (tachykardie, některé
arytmie) (Fytovet, Omegavet).
» Poruchy plodnosti samic
(poruchy říjového cyklu, cysty)
(Omegavet).
SLOŽENÍ
bylinný extrakt 82,6 % (Lamium
album, Calendula officinalis,
Fucus vesiculosus, Geranium

robertianum, Glycyrrhiza
glabra, Imperatoria ostruthium,
Potentilla anserina, Trifolium
pratense, Galega officinalis,
Galium verum, Robinia
pseudoacacia, Alchemilla
vulgaris, Foeniculum vulgare),
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
Regenerační přípravek
s pozvolnějším nástupem účinku
– je vhodné dlouhodobější
podávání. Pro přesné zacílení
regenerace doporučujeme
vyhledat odbornou radu našich
poradců anebo internetovou
veterinární poradnu na
www.vet.energy. Doporučujeme
spotřebovat do tří měsíců po
otevření.
UPOZORNĚNÍ
Nepodávejte při akutním zánětu
slinivky a žaludku. Není vhodný
pro gravidní samice!
OBJEM
30 ml

