Doporučení veterináře
Renovet používám při artrózách kloubů (společně se Skelevetem), při problémech vodního
metabolismu – profuzní vodnaté průjmy, studené otoky, i při onemocněních, která jsou provázena
otoky tkání. Dále při léčbě alergických stavů (střídám po 4 týdnech s preparátem Regavet).
MVDr. Petr Hrabák
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RENOVET
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVEK – KAPKY

PRO VŠECHNA
ZVÍŘATA

DOPORUČENO
VETERINÁŘI

PŘÍRODNÍ
PRODUKTY

RENOVET
Přírodní bylinný koncentrát působící na orgány
a tkáně elementu Vody ve schématu Pentagramu®.
Harmonizuje činnost ledvin, močových cest,
pohlavních orgánů, lymfatického systému
a kostní tkáně. Celkově působí na očistu zvířete
od nahromaděných metabolitů. Udržuje optimální
vodní prostředí, pH a hladinu elektrolytů v těle.
Stimuluje činnost jater, žlučníku a vazivové
tkáně (element Dřevo). Tlumí hyperaktivitu
plic, tlustého střeva a kůže (element Kov).

POUŽITÍ
(V závorce uveden nejvhodnější
pomocný preparát pro lepší
účinek)
» Očista vnitřního prostředí od
nahromaděných metabolitů,
detoxikace (Cytovet).
»O
 toky (poúrazové, stagnační,
zánětlivé) (Imunovet, Cytovet).
»A
 rtróza, degenerativní
onemocnění pohybového
aparátu (Skelevet, Cytovet).
» Podpora minerálního zásobení
kostí, osifikace (Skelevet).
»H
 ojení zlomenin (Imunovet,
Skelevet).
»Z
 pevnění uvolněného vaziva
(Skelevet).
»P
 odpora činnosti jater
a žlučníku.
»R
 ozpouštění močových
a žlučových kamenů, žlučového
bláta (Fytovet).
» Ovlivnění metabolismu kyseliny
močové (dna, urátové kameny,
hyperurikémie u plazů).

» Průjmy (vodnaté, hlenovité)
(Probiovet, Cytovet, Imunovet).
»H
 orké záněty kůže (hot spot,
akutní vyrážky, kopřivka,
mazotok) (Imunovet, Audivet).
»Z
 áněty zevního zvukovodu
(Audivet, Cytovet, Imunovet).
»A
 ngína (Omegavet, Imunovet).
» Zánět průdušek a plic
(Imunovet, Virovet).
» Alergické stavy (střídat
s Regavetem).
» Harmonizace činnosti ledvin,
močových cest a pohlavních
orgánů (opatrnost při vážných
stavech).
» Řešení emoce smutku (Etovet).
» Prevence strachu (Etovet).
SLOŽENÍ
bylinný extrakt 82,6 % (Verbena
officinalis, Calluna vulgaris,
Solidago virgaurea, Artemisia
dracunculus, Erigeron canadensis,
Ribes nigrum, Arctium lappa,
Bidens tripartita, Polygonum

aviculare, Sambucus nigra,
Tropaeolum majus, Epilobium
parviflorum, Filipendula ulmaria,
Geranium robertianum, Ononis
spinosa), 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 těžkém postižení
ledvin a u zvířat dehydratovaných,
vážně nemocných a vyčerpaných.
Nepodávejte současně
s Regavetem nebo Kingvetem,
mezi přípravky je nutné udělat
minimálně týdenní přestávku. Není
vhodný pro gravidní samice.
OBJEM
30 ml

