Фемі Вет 20

+

Для репродуктивної системи
собак середніх та великих порід
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
• листя Алое вера (Aloe vera) – 120,0 мг,
• кореня Спаржі (Asparagus racemosus) – 120,0 мг ,
• кори Сараки індійської (Saraca indica) – 120,0 мг,
• кореня Вітанії (Withania somnifera) – 100,0 мг,
• кори Фікуса бенгальського (Ficus benghalensis) – 50,0 мг,
• Мумійо (Asphaltum punjabianum) – 50,0 мг,
• кореня Гемідесмусу індійського (Hemidesmus indicus) – 40,0 мг,
• фруктів Якірців сланких (Tribulis terrestris) – 30,0 мг,
• листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 30,0 мг,
• кореня Імбиру лікарського (Zingiber oﬃcinale) – 30,0 мг,
• кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 30,0 мг,
• кореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 30,0 мг,
• камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 20,0 мг,
• фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 10,0 мг,
• фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 10,0 мг,
• фруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 10,0 мг,
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарногігієнічних правил.

ФОРМА ВИПУСКУ
Желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%,
п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
36 місяців від дати виготовлення.
Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах
фітокомплексу Фемі Вет 20+, сприяють нормалізації роботи репродуктивної системи. Володіють протизапальними
та бактерицидними властивостями, нормалізують гормональний фон, покращують лактацію у сук, які вигодовують
цуценят.

ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ
У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей
місці при температурі від 5°С до 30°С та відносній вологості
не більше 80%.

ВИД ТВАРИН
Собаки середніх та великих порід.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У: Генеральній
дирекції медичного здоров’я та сімейного благополуччя,
Індія. Відповідає міжнародним стандартам.
Країна походження сировини: Індія (India).

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Фемі Вет 20+ застосовують сукам середніх та великих порід
для профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування захворювань репродуктивної системи,
змін гормонального фону, патологічних порушень внаслідок пологів, агалактії.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ
та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.
ПРОТИПОКАЗАННЯ
Немає.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРОЦЕСАХ ЛАКТАЦІЇ
Дотримуватися рекомендацій щодо застосування.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ АБО ІНШІ ФОРМИ
ВЗАЄМОДІЇ
Не встановлені.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах:
ВИД ТВАРИНИ
Собаки

ДОЗА
від 20 до 50 кг

1 капсула 1 раз на 48 год

50 кг і більше

1 капсула 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.

ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ
Полімерний флакон у картонній коробці.

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ,
Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017
від 29.05.2017.
ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:
Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ,
02090, Україна,Тел.: +380676031932, www.amma.ua.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.

Алое вера (Aloe vera)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.
Властивості: містить С-глікозиди та смоли.
Основне застосування – як проносний (очищувальний) засіб. Застосовують при захворюваннях очей, виразковій хворобі шлунка та
дванадцятипалої кишки, бронхіальній астмі й
інших захворюваннях.
Спаржа (Asparagus racemosus)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоту аспарагін,
слиз, крохмаль, цукор, стирол.
Використовують як тонізуючий, відхаркувальний, жарознижувальний і сечогінний засіб, а
також засіб, що сприяє лактації.
Сарака індійська (Saraca indica)
Джерело: Аюрведична, Китайська, Британська фармакопея.
Властивості: містить дубильні речовини,
залізовмісні органічні сполуки, солі кальцію,
сапоніни, кетостероли.
Застосовують як сильний загоювальний і заспокійливий засіб, також корисний для лікування
хвороб жіночої репродуктивної системи.
Вітанія (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
(3-α-тіглоілоксітропан), а також анагігрін, анаферін, кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.
Фікус бенгальський (Ficus benghalensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить кумарини, основні з яких
псорален і бергаптен.
Має тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні,
в’яжучі, ранозагоювальні, протизапальні, жарознижуючі, протипухлинні та розсмоктувальні
властивості.
Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої
системи, безплідді, ерозії жіночих статевих
органів, запаленні молочної залози.

Гемідесмус індійський (Hemidesmus indicus)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерпенові та стероїдні сапоніни – лупеолу,
амірин, а також сітостерол, таніни, ефірну олію,
крохмаль і дубильні кислоти.
Стимулює синтез статевих гормонів і сприяє
поліпшенню обміну речовин. Використовується для запобігання викидня.
Якірці сланкі (Tribulis terrestris)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни (не
менше ніж 0,7%), агліконом яких є діосгенін.
Мають протимікробну, протисклеротичну, протизапальну, судинорозширювальну, антикоагулянтну, жовчогінну та сечогінну дію.
Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська, Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить 40-60% жирної
олії, а також сліди валеріанової кислоти та
0,1% маргосспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисептичний, антибактеріальний, проносний і гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворюваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, що
сприяє очищенню крові.
Імбир лікарський (Zingiber officinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну
олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти,
нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
Сприяє покращенню травлення, має вітрогінну, спазмолітичну дію.
Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на
сесквітерпени – цингіберени; жовті пігменти,
наприклад куркумін.
Сприяє покращенню травлення, має жовчогінну, сечогінну та стимулюючу дію.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін
гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка
та дванадцятипалої кишки.
ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Фемі Вет 20+

