Doporučení veterináře
Virovet je pro mě nepostradatelný při počátku jakékoli virové infekce, kdy jsou
příznaky omezeny jen na kýchání a případně zvýšenou teplotu. V tomto stadiu infekce
postačuje na její úspěšné zvládnutí aplikace jen 2 až 3 dny. Další využití nachází
jako hlavní preparát při výskytu bradavičnatých lézí kůže. Lokální aplikace Audivetu
v těchto případech potencuje jeho účinek.
MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
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VIROVET

VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

VIROVET
Přírodní bylinný koncentrát působící na orgány
a tkáně elementu Kovu ve schématu Pentagramu®.
Působí přes jemné ovlivnění plic, tlustého
střeva a kůže. Tím harmonizuje činnost těchto
orgánů a jejich tkání. Celkově zvyšuje odolnost
a aktivitu imunitního systému zvířete. Stimuluje
činnost ledvin, močových cest, pohlavních
orgánů a kostní tkáně (element Voda). Tlumí
hyperaktivitu sleziny, slinivky, žaludku, nervového
systému a mléčné žlázy (element Země).

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší
účinek)
»Z
 výšení odolnosti organismu
celkově (Probiovet).
»P
 odpora slizniční imunity
(prevence kočičích viróz,
psincového kašle apod.)
(Imunovet).
» Virózy respiračního traktu
(stadium kýchání), kůže,
nervového systému, virové
průjmy.
»S
 timulace tvorby protilátek
(Omegavet).
»A
 daptace v období zátěže
(odstav, přesuny, vakcinace)
(Probiovet).
»B
 radavice, papilomy virového
původu, sarkoidy u koní
(Audivet).
»A
 kutní selhání ledvin se
sníženou produkcí moči,
podpora tvorby moči.
»P
 revence urolitiázy, rozpouštění
struvitů (Fytovet).

» Tlumení nadměrné sekrece
žaludečních šťáv (Fytovet).
» Zánět sliznice žaludku
(Regavet).
» Zánět slinivky (Imunovet).
» Záněty nervů (z prochladnutí,
z průvanu) (Korovet).
» Snížení tvorby mléka (odstav,
zasušení, falešná březost)
(Etovet).
» Zvýšení odolnosti vůči emoční,
psychické zátěži (Etovet).
» Prevence smutku (Etovet,
Korovet).
» Nadměrná péče matky o mládě,
již projevená falešná březost
(Etovet).
» Snížení fixace zvířete na
majitele a naopak (Etovet).
SLOŽENÍ
bylinný extrakt 82,6 %
(Eupatorium perfoliatum,
Armoracia rusticana, Cnicus
benedictus, Thymus serpyllum,
Sanguisorba officinalis, Betonica
officinalis, Cinchona officinalis,

Nasturtium officinale, Tilia
cordata, Tropaeolum majus,
Verbascum thapsiforme,
Citrus paradisi, Glycyrrhiza
glabra, Inula helenium,
Aframomum melegueta),
sorbitol – zahušťovadlo, celulóza
– zahušťovadlo, voda, xanthan
– zahušťovadlo, sorbát draselný
– konzervant, směs silic 0,30 %,
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
Při pokročilém zánětu plic,
zánětu tlustého střeva a těžkých
kožních onemocněních dbejte
zvýšené opatrnosti a použití
konzultujte s odbornými poradci.
Není vhodný pro gravidní samice.
OBJEM
30 ml

