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VÍTEJTE VE SVĚTĚ 
REGENERACE ZVÍŘAT
Uvedené regenerační přípravky řeší mnohé zdravotní problémy 
zvířat. Jsou vhodné nejen pro domácí ošetření, ale běžně je používají 
i veterinární odborníci. Jedná se o přírodní produkty, šetrné ke zvířatům 
a životnímu prostředí. Při dodržení doporučených postupů a dávkování 
nemají žádné negativní vedlejší účinky.

Regenerační metoda je založena na principu práce s Pentagramem 
a doplňují ji praktické zkušenosti veterinárních odborníků.

Hlavní přípravky nesou navíc bioinformaci, která formou specifického 
homeopatika pro každý preparát doplňuje účinky bylin do jednoho 
účinného komplexu. Působí na fyzickou i emocionální rovinu těla. Před 
použitím hlavního preparátu (koncentrátu) doporučujeme konzultaci 
s vyškoleným poradcem, veterinářem nebo prostřednictvím internetové 
poradny, která je k dispozici zdarma na www.vet.energy. Pomocné 
produkty doplňují a zesilují účinky hlavních přípravků Pentagramu®  
a jsou s nimi i mezi sebou libovolně kombinovatelné.

Doporučujeme konzultovat použití koncentrátů 
Pentagramu® s našimi poradci. TIP



GYNEVET
Přírodní bylinný koncentrát stimulující sekreční 
aktivitu sliznic a tkání (tvorba hormonů, slz, 
ochranného hlenu dýchacích cest a tlustého střeva, 
kloubního moku a kloubní chrupavky, tvorba 
nových buněk). Aktivuje metabolismus tuků.

POUŽITÍ 
Adaptogen (urychluje přizpůsobení se novým situacím, 
podmínkám). Harmonizace hormonálního systému, léčba 
některých chronických kožních onemocnění (alopecie, 
suchá, matná kůže, ekzémy, plísně, demodex), zlepšení 
kvality srsti, urychlení přelínání. Prevence falešné 
březosti, podpora tvorby mléka, redukce nadváhy, 
zvýšení odolnosti vůči parazitům, suchá zácpa. Prevence 
mozkových příhod.

Regenerační přípravek s pozvolnějším nástupem 
účinků. Doporučujeme dlouhodobější podávání.

KOROVET
Přírodní bylinný koncentrát stimulující transportní 
funkce v těle a prokrvení tkání. Harmonizace psychiky, 
podpora radosti ze života. Tlumení agresivity. 

POUŽITÍ 
Prevence srdečních onemocnění. Vhodný po infarktu 
srdce a mozku (podávat max. 2 dny). Křeče, tiky a epilepsie 
jakéhokoli původu. Doplňkový přípravek u onkologických 
onemocnění. Podpora krvetvorby (stimulace dráhy sleziny 
dle TČM), činnosti slinivky a nervové soustavy při oslabení. 
Harmonizace energií některých jaterních a žlučníkových 
onemocnění. Obnova tkání prostřednictvím prokrvení. 
Geriatrikum.

V případě použití Korovetu u srdečních a cévních 
onemocnění doporučujeme opatrnost a konzultaci  
s poradci Energyvet. 

TIP

TIP

PENTAGRAM®

PENTAGRAM®



REGAVET
Přírodní bylinný koncentrát optimalizující 
metabolismus zvířete. Aktivace enzymů, 
detoxikace, odstranění únavy. Řešení emoce 
strachu a úzkosti. Prevence agrese. 

POUŽITÍ 
Zažívací potíže, zvracení, nedostatečná produkce enzymů 
a hormonů. Podpora chuti k jídlu. Syndrom bolestivé srsti. 
Artróza a chronické bolesti kloubů (úvodní preparát). 
Postižení vazivového aparátu. Srdeční nedostatečnost. 
Chronické selhávání ledvin. Záněty močových cest. 
Onemocnění očí. Alergická onemocnění (střídání 
s Renovetem). Svědivost. Toxické zatížení organismu 
(vakcinace, odčervování, nekvalitní strava, aditiva, otravy). 

V případě použití Regavetu u jaterních 
a žlučníkových problémů doporučujeme opatrnost 
a konzultaci s poradci Energyvet. 

RENOVET
Přírodní bylinný koncentrát určený pro harmonizaci 
minerálního a vodního prostředí. Udržuje optimální 
pH a hladinu elektrolytů v těle. Působí na emoce 
smutku a preventivně proti strachu.  

POUŽITÍ 
Artrózy a degenerativní onemocnění pohybového aparátu. 
Minerální zásobení kostí a hojení zlomenin. Poúrazové 
otoky. Zpevnění uvolněného vaziva. Podpora činnosti jater 
a žlučníku. Rozpouštění žlučových i močových kamenů. 
Vodnaté průjmy. Horké záněty kůže (hot spot, akutní vyrážky, 
kopřivka, mazotok, záněty zevního zvukovodu). Angína. 
Zánět průdušek a plic. Alergické stavy (střídání s Regavetem). 

V případě použití Renovetu u postižení ledvin (přímá 
regenerace) doporučujeme opatrnost a konzultaci 
s poradci Energyvet. 

TIP

TIP

PENTAGRAM®

PENTAGRAM®



VIROVET
Přírodní bylinný koncentrát pro zvýšení fyzické 
i psychické odolnosti zvířete. Řešení nadměrné 
fixace (na matku, mláďata či majitele). Prevence 
smutku. 

POUŽITÍ 
Stimuluje tvorbu protilátek a celkovou 
obranyschopnost. Adaptace v období zátěže (odstav, 
vakcinace, přesuny). Virová onemocnění, posilnění 
slizniční imunity. Akutní selhání ledvin se sníženou 
produkcí moči. Akutní zánět žaludku, slinivky. Zánět 
nervů (po prochladnutí, z průvanu). Nadměrná péče 
matky o mládě. Falešná březost, snížení tvorby mléka. 
Rozpouštění struvitů. Prevence tvorby močových 
kamenů.

Vhodný od raného věku. Lze kombinovat 
s kterýmkoliv pentagramovým preparátem.

ETOVET
Přírodní bylinný koncentrát harmonizující psychické 
funkce a udržující energetickou rovnováhu. Podporuje 
trávení a využití energie z potravy. Zvyšuje výdrž 
a vytrvalost zvířete. 

POUŽITÍ 
Poruchy chování zvířat. Hyperaktivita a nesoustředěnost. 
Náprava nevhodných vzorců chování a návyků. Zvýšení 
odolnosti vůči emočním a psychickým vlivům. Podpora 
schopnosti učení. Zesílení účinku ostatních preparátů 
z hlediska psychiky. Trávicí poruchy (nadýmání, bolesti 
břicha, chronické průjmy). Projevená falešná březost 
(zejména psychická složka).

TIP

PENTAGRAM®



KINGVET
Přírodní bylinný koncentrát podporující 
pohybové funkce a hojivé procesy těla. 

POUŽITÍ 
Hojení ran (operační zákroky, poranění). Rozvoj svaloviny 
a její výkonnosti (kosterní, srdeční i útrobní svaly). Podpora 
životaschopnosti novorozenců, seniorů a oslabených 
jedinců. Růst mladých zvířat (podpora vývoje pohybového 
aparátu, růstové problémy). Posiluje účinek tréninku. 
Bakteriální infekce respiračního traktu (stadium kašle, 
chronické bronchitidy), močových cest, pohlavních orgánů 
obou pohlaví. Infekce v ráně, vředy. Zlepšení kondice 
pohlavních orgánů samice (děloha, vejcovody, vaječníky) 
i samce (stimulace libida, tvorby a dozrávání spermií, 
schopnosti oplodnit). Onemocnění prostaty. Inkontinence. 

Pro podporu regeneračních a hojivých účinků Kingvetu 
doporučujeme současné podávání Imunovetu.

IMUNOVET
Čistá pryskyřice   ze stromu Croton lechleri. Působí 
tonizačně, antivirově, antibakteriálně, antimykoticky 
a jako antioxidant. Stimuluje rozvoj a dozrávání 
vazivové tkáně. Odvádí horkost (horečka, záněty). 
Vnitřní i zevní aplikace.

POUŽITÍ 
Aktivuje krvetvorbu (červené, bílé krvinky, krevní destičky), 
působí specificky na slezinu. Zastavuje krvácení. Přírodní 
antibiotikum. Hojení všech typů ran a zánětů (úrazy, 
pooperační stavy, pokousání, hot spot). Stahuje okraje rány 
k sobě – působí na minimalizaci jizvy. V rekonvalescenci 
na obnovu postižených tkání. Podpora imunitních funkcí 
a reakcí. Těžké dlouhotrvající infekce, rezistence původce na 
antibiotika. Při horečce, leukocytóze. Pomocný prostředek při 
nádorových onemocněních.

TIP



ANNOVET
Přírodní extrakt z anony ostnité (Annona muricata). 
Přítomné acetogeniny způsobují energetický 
nedostatek buněk s neúsporným anaerobním 
metabolismem (buňky některých nádorů, parazitů 
a bakterií). 

POUŽITÍ 
Posílení imunitního systému. Katary sliznic. Podpůrná 
terapie při nádorových onemocněních – cytostatické 
účinky ověřeny u nádorů mléčné žlázy, varlat, jater. 
Antivirové, antibakteriální, antiparazitární účinky. 
Bakteriální infekce. Snížení mikrobiální zátěže u starých 
zvířat, povzbuzení jejich vitality (geriatrikum). 
Harmonizace psychiky (antidepresivum).

Snižuje krevní tlak – nutná opatrnost při použití 
u kardiaků. Po dlouhodobější aplikaci je vhodné 
obnovit mikroflóru střeva probiotiky (Probiovet). 

OMEGAVET
Přípravek s obsahem unikátního rybího oleje, který 
je cenným přírodním zdrojem řady esenciálních 
mastných kyselin a vitaminu A, D a E. Vyvážené 
složení zajišťuje optimální přísun omega-3  
a omega-6 mastných kyselin. 

POUŽITÍ 
Stavební materiál pro membrány buněk, nervový systém, 
hormony a zpracování cholesterolu. Bezpečný zdroj 
vitaminů A, D a E. Pro lesk srsti, kvalitu a pružnost kůže. 
Podpora buněčné imunity zvířat – bradavice, benigní 
nádorky, infekce (specificky na angínu). Nadváha, steatóza 
– ztučnění orgánů. Posílení kostí, zubů a zraku. Vhodný 
doplněk pro stárnoucí zvířata. Ochranná léčba jater, cév, 
srdce a ledvin. Podpora činnosti nervové soustavy. 

!



FYTOVET
Koloidní roztok více než 64 prvků v přírodní 
formě, s biologickou využitelností až 98 %. 
Udržení minerální a elektrolytové rovnováhy 
a doplnění nedostatku makro- a mikroprvků. 
Bezpečný přípravek, u nějž nehrozí předávkování 
(přebytečné minerály jsou z těla snadno 
vyloučeny). Vhodný pro každodenní podávání. 

POUŽITÍ 
Zdroj koloidních minerálů. Univerzální pro všechny 
druhy zvířat. Aktivuje většinu enzymů těla. Odstranění 
únavy. Doporučitelný u všech chronických onemocnění. 
Onemocnění zažívacího traktu, která brání vstřebávání 
minerálů. Kožní problémy, přepeřování ptáků, svlékání 
plazů. Pomocný přípravek při otravách. Poruchy 
hormonálních žláz. Při zevním použití proti svrbění  
a na povrchové rány kůže a popáleniny.

AUDIVET
Bylinný prostředek pro vnější použití. Svým složením 
brání rozvoji nežádoucích bakterií, plísní a parazitů. 
Má protivirové, antibakteriální a antimykotické 
účinky.

POUŽITÍ 
Významně působí na zánětlivé stavy na sliznicích a kůži. 
Vyrážky, ekzémy a povrchová poranění. Kožní mykózy, 
kruhové alopecie (lokální ztráta srsti). Bradavice a nádorky 
kůže a sliznic. Svrbění a bolestivost kůže, poštípání hmyzem. 
Záněty zevního zvukovodu. Mykózy sliznic pohlavních 
orgánů (nutné zředit). Onemocnění dásní. Proti bolesti při 
zánětech drobných kloubů a mléčné žlázy. 

Při aplikaci na porušenou kůži štípe.!



CYTOVET
Detoxikační produkt s obsahem humátů, které 
neutralizují a odstraňují toxiny ze zažívacího traktu 
a celého organismu. 

POUŽITÍ 
Prevence onemocnění souvisejících se stářím zvířete 
(snížení toxické zátěže střev, jater, ledvin, artróza, 
degenerativní onemocnění). Celkové pročištění organismu. 
Odstranění kyselých metabolitů a snížení únavy. První 
pomoc při otravách a alimentárních intoxikacích. 
Protizánětlivý účinek v zažívacím traktu – neutralizace 
mediátorů zánětu (průjmy a zánětlivá onemocnění trávicího 
traktu). Vytváří nepříznivé prostředí pro růst nádorů 
a tvorbu metastáz. Čistí hnisavé procesy.

Vnější použití: Protizánětlivý účinek. Záněty oka až po vřed 
rohovky (nutno ředit!!!). Těžké záněty zvukovodu (zředěný). 
Hnisavé rány. Možné použít pro omývání, výplachy.

NUTRIVET
Přírodní produkt obsahující optimálně vyvážený 
komplex vitaminů, minerálů a biologicky aktivních 
látek. Vyživuje tkáně a orgány. Posiluje imunitu, 
zvyšuje vitalitu, zpomaluje proces stárnutí. Urychluje 
rekonvalescenci po prodělaném onemocnění anebo 
po operačním zákroku.

POUŽITÍ 
Aktivuje celou řadu enzymů, podporuje metabolismus. 
Specifický při gastritidě – zánětu žaludku, vředové chorobě 
žaludku a dvanáctníku. Hormonální poruchy – cukrovka, 
snížená funkce štítné žlázy. Kardiovaskulární choroby. 
Podpora krvetvorby, anémie. Příprava samic i samců 
na reprodukci. Regenerace jater, jaterní onemocnění. 
Předchozí užívání antibiotik, hormonálních preparátů. 
Poruchy vstřebávání živin ve střevě, záněty střev. Podpora 
hojivých procesů. Zlepšuje kondici starších zvířat.



PROBIOVET
Probiotický preparát obsahující užitečné kmeny 
střevních bakterií, které se vzájemně potencují 
v růstu. Extrakt z chlorely má protizánětlivé 
účinky a působí jako růstový stimulátor pro rozvoj 
užitečné mikroflóry tlustého střeva. 

POUŽITÍ 
Obnova střevního mikrobiomu. Posílení imunitního 
systému celého organismu. Perverzní chutě a požírání 
výkalů. Trávicí obtíže, průjmy, nadýmání. Obnova 
mikroflóry tlustého střeva po léčbě antibiotiky, podávání 
krmiv s obsahem konzervantů a při změnách stravy. 
Snížení toxické zátěže těla (selhávání jater, ledvin, zátěž 
z nekvalitní stravy). Rekonvalescence.

SKELEVET
Minerální doplněk organického původu s vyváženým 
obsahem makro- i mikroprvků. Zdroj kolagenu. 
Vhodný pro všechny druhy zvířat a zejména pro 
rostoucí mláďata.

POUŽITÍ 
Podpora mineralizace kostní tkáně. Prevence a regenerace 
křivice mláďat a měknutí kostí dospělých zvířat. Prevence 
a léčba nemocí pohybového aparátu. Záněty a traumata 
kloubů, kloubních pouzder, šlach a jejich úponů. Hojení 
zlomenin. Vhodný doplněk pro zvířecí seniory. Obnova 
a regenerace poškozené srsti (lesk a pevnost, urychlení 
přelínání). Růst rohoviny, zlepšení její kvality (drápy, kopyta, 
rohy, paznehty). Prevence a léčba deformací krunýře želv, 
příprava plazů na svlékání. Přepeřování ptáků. Tvorba 
vaječné skořápky u ptáků a plazů.



EPIVET
Nedráždivý a netoxický přírodní šampon pro 
běžnou údržbu srsti všech druhů zvířat, která 
snášejí koupání. Neutrální pH, zklidňující účinek, 
vhodný i pro citlivou pokožku. Vůní je příjemný 
lidem i zvířatům. Obsahuje termální vodu z vřídla 
Podhájska. Působí protizánětlivě a také jako 
repelent. 

POUŽITÍ 
Pro běžnou údržbu srsti. Vytváří sametový lesk a činí srst 
pevnější. Vhodný pro citlivou a podrážděnou pokožku. Při 
zánětech kůže. Repelentní prostředek proti invazi klíšťat, vší, 
všenek a komárů.

TICKVET
Je přírodní, pro zvířecí organismus i životní prostředí 
zcela šetrný přípravek. Obsahuje pouze vybrané 
esenciální oleje, které zlepšují kvalitu kůže.

POUŽITÍ 
Svým účinkem druhotně napomáhá snižovat riziko 
napadení vnějšími parazity (klíšťata, blechy).



CANNABIVET
Přírodní přípravek s obsahem CBD pro 
veterinární  použití. CBD (kanabidiol) u psů 
zmírňuje nervozitu, pomáhá zvládat stavy 
úzkosti a stresové situace obecně. Působí proti 
žaludeční nevolnosti, prohlubuje spánek. Tlumí 
křečové stavy včetně epileptických. Zmírňuje 
chronické bolesti při postižení pohybového 
aparátu i v onkologických stavech. 

POUŽITÍ 
Neurologické, trávicí potíže. Zmírňuje bolesti při 
postižení pohybového aparátu. Zlepšuje kondici 
a kvalitu života u starších jedinců. 



POZNÁMKY



NABÍDKA ENERGY 
VETERINÁRNÍCH 
PRODUKTŮ SE 
ROZŠIŘUJE!

PRODUKT CANNABIVET NOVĚ 
NALEZNETE I NA NAŠEM E-SHOPU. 

NOVINKA

V NAŠÍ NABÍDCE



www.vet.energy


