
NUTRIVET
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – TOBOLKA

www.vet.energy

Nový multivitaminový přípravek 
pro naše zvířecí kamarády!



NUTRIVET 
Přírodní produkt obsahující optimálně 
vyvážený komplex vitaminů, minerálů 
a biologicky aktivních látek. Posiluje imunitu, 
zvyšuje vitalitu, zpomaluje proces stárnutí. 
Urychluje rekonvalescenci. Má tonizační 
účinky, zlepšuje celkovou kondici. Příznivě 
ovlivňuje metabolické a regenerační procesy.

PŘÍRODNÍ 
PRODUKTY

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější 
pomocný preparát pro lepší účinek)
»  Přírodní polyvitaminový 

preparát s vysokou využitelností.
»  Aktivuje celou řadu enzymů, 

podporuje metabolismus 
(Fytovet, Regavet).

»  Zvyšuje vitalitu zvířete (Regavet, 
Kingvet, Etovet).

»  V průběhu onemocnění 
a v následné rekonvalescenci 
(Imunovet, Kingvet).

»  Dlouhodobá únava zvířete 
(Regavet, Etovet).

»  Podpora hojivých procesů 
(Kingvet, Imunovet).

»  Specifický při gastritidě – zánětu 
žaludku, vředové chorobě 
žaludku a dvanáctníku (Regavet, 
Cytovet).

»  Zlepšuje kondici starších zvířat 
(Annovet).

»  Hormonální poruchy 
– cukrovka, snížená funkce 
štítné žlázy (Regavet, Gynevet).

 »  Kardiovaskulární choroby 
(Regavet, Omegavet, Fytovet).

»  Podpora krvetvorby, anémie 
(Imunovet, Korovet).

»  Příprava samic i samců na 
reprodukci  (Kingvet, Gynevet).

»  Regenerace jater, jaterní 
onemocnění (Cytovet).

»  Předchozí užívání antibiotik, 
hormonálních preparátů 
(Cytovet, Regavet).

 »  Poruchy vstřebávání živin ve 
střevě, záněty střev (Etovet, 
Imunovet).

»  Zdroj pigmentů pro 
vybarvování peří ptáků 
(Korovet).

»  Zlepšení psychické kondice 
zvířete, působení stresových 
činitelů (Etovet).

SLOŽENÍ 1 TOBOLKY
extrakt z plodu rakytníku 
řešetlákového (200 mg), rostlinná 
kapsle (HPMC), inulin, extrakt 
z plodu granátovníku obecného 

(50 mg), sušená včelí mateří 
kašička (30 mg), extrakt z plodu 
klanoprašky čínské (20 mg), 
extrakt z plodu kdoulovce 
čínského (20 mg), extrakt z aloe 
vera (200:1) 6 mg.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Drobná zvířata do 2 kg:  
1 tobolka denně.
Zvířata od 2 do 50 kg:  
1 až 2 tobolky 2–3x denně.
Zvířata nad 50 kg :  
1 až 2 tobolky na každých 50 kg 
hmotnosti 2–3x denně. 
Po třech týdnech užívání 
následuje jeden týden pauza.

DOPORUČENÍ 
Tobolku je možné podávat 
v pamlsku. Při potížích s pozřením 
lze tobolku otevřít a obsah vysypat 
nejlépe do krmiva. 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
Nepřekračujte doporučené 
denní dávkování! Během užívání 
přípravku zajistěte dostatečný 
přísun vody. Ukládejte mimo 
dosah dětí! 

OBSAH
90 tobolek 

PRO VŠECHNA 
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI


