Doporučení veterináře
Regavet je výborný při problémech se zažíváním a metabolickými poruchami. Je
velmi účinný při ledvinném selhávání, zvláště u šelem. Má též nezastupitelné místo
v terapii alergických onemocnění (střídám po 4 týdnech s Renovetem).
MVDr. Petr Hrabák

www.vet.energy

REGAVET
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

REGAVET
Přírodní bylinný koncentrát působící na
orgány a tkáně elementu Dřeva ve schématu
Pentagramu®. Působí přes jemné ovlivnění jater,
žlučníku a vazivové tkáně. Tím harmonizuje
činnost těchto orgánů a jejich tkání. Celkově
optimalizuje metabolismus zvířete. Stimuluje
činnost srdce, cévního systému a tenkého střeva
(element Oheň). Tlumí hyperaktivitu ledvin,
lymfatického systému, kostní tkáně, močových
cest a pohlavních orgánů (element Voda).

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší
účinek)
»Ú
 vodní přípravek v regeneraci
zvířat.
»Ú
 prava energetického
metabolismu a metabolismu
bílkovin (Probiovet, Fytovet).
»P
 odpora chuti k jídlu
(Probiovet).
»Z
 ažívací potíže (nutná opatrnost
při postižení jater a žlučníku)
(Probiovet, Fytovet, Cytovet).
»Z
 vracení (Fytovet).
»N
 edostatečná tvorba či aktivita
trávicích enzymů (dyspepsie,
EPI) (Fytovet).
»Ú
 prava hmotnosti (Omegavet).
»P
 odpora tvorby a aktivace
hormonů (Fytovet).
»M
 etabolické omlazení,
odstranění únavy (Fytovet,
Cytovet).
» S yndrom bolestivé srsti
(Fytovet).
» Svědivost (Probiovet, Cytovet).
»A
 lergická onemocnění (střídání
s Renovetem).

» Detoxikace, toxická zátěž
organismu (vakcinace,
odčervení, nekvalitní strava
– aditiva) (Cytovet, Probiovet).
» Otravy organofosfáty,
organickými jedy (Cytovet).
» Srdeční nedostatečnost
(degenerace chlopní, zvětšené
srdce, kašel, slabost) (Fytovet,
Omegavet).
» Chronické selhání ledvin spojené
se zvýšeným pitím a močením
(Probiovet, Omegavet).
» Záněty močových cest, prostaty
(Imunovet).
» Akutní zánětlivé stavy obecně
(s výjimkou jater a žlučníku)
(Imunovet).
» Artróza, chronické bolesti
kloubů (střídání s Renovetem,
Kingvetem) (Skelevet, Cytovet).
» Onemocnění vazivového aparátu
(Skelevet).
» Oční onemocnění (záněty
spojivek, šedý zákal).
» Solidní útvary (lipomy,
nezhoubné nádory, masy,
tumory) (Cytovet, Imunovet).
» Mírnění bázlivosti, úzkosti

a strachu (Etovet).
» Prevence agrese (Etovet).
SLOŽENÍ
bylinný extrakt 82,6 % (Potentilla
erecta, Taraxacum officinale,
Plantago lanceolata, Veronica
officinalis, Pimpinella saxifraga,
Zanthoxylum piperitum,
Artemisia abrotanum, Gentiana
lutea, Marrubium vulgare,
Agrimonia eupatoria, Galium
verum, Saxifraga granulata),
sorbitol – zahušťovadlo, celulóza
– zahušťovadlo, voda, xanthan
– zahušťovadlo, sorbát draselný
– konzervant, směs silic 0,12 %,
silymarin 0,10 %, 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 těžkém postižení
jater nebo žlučníku. Nepodávejte
současně s Renovetem nebo
Kingvetem (mezi přípravky je
nutné udělat minimálně týdenní
přestávku). Není vhodný pro
gravidní samice.
OBJEM
30 ml

