Імуно Вет
Для міцного імунітету

котів та собак малих порід
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
• листя Камелії чайної (Camellia sinensis) – 16,0 мг,
• фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 16,0 мг,
• фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 16,0 мг,
• Мумійо (Asphaltum punjabianum) – 16,0 мг,
• фруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 16,0 мг,
• кореня Часнику (Allium sativum) – 12,0 мг,
• кореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 12,0 мг,
• камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 8,0 мг,
• кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 8,0 мг,
• листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 8,0 мг,
• листя Алое вера (Aloe vera) – 6,0 мг,
• кореня Спаржі (Asparagus racemosus) – 6,0 мг,
• кореня Вітанії (Withania somnifera) – 6,0 мг,
• Пасльону чорного (Solanum nigrum) – 5,0 мг,
• рослини Центелли азіатської (Centella asiatica) – 5,0 мг,
• кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diﬀusa) – 2,0 мг,
• фруктів Перцю довгого (Piper longum) – 2,0 мг,
допоміжні речовини: фруктоза – qs. Не містить генетично
модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ФОРМА ВИПУСКУ
Желатинові капсули масою по 236,0 мг ± 7%,
п'ятнадцять капсул (№ 15) у полімерному флаконі.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Імуно Вет сприяють нормалізації роботи імунної системи, забезпечують нормальний обмін речовин. Допомагають
підтримати здоров'я шкіри, шерсті, кігтів і слизових оболонок.
Підтримують в оптимальну стані травну, дихальну, нервову і
репродуктивну системи. Стабілізують гормональний фон, нейтралізують шкідливу дію вільних радикалів.
ВИД ТВАРИН
Коти та собаки малих порід.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Імуно Вет застосовують котам та собакам малих порід при
ослабленому імунітеті, що супроводжується загальною слабкістю, запаленням та грибковим ураженням слизових оболонок і шкіри, збільшенням лімфатичних вузлів, порушеннями в
роботі дихальної, нервової, репродуктивної системи та
шлунково-кишкового тракту, зниженим опором організму до
дії будь-яких факторів зовнішнього впливу.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ
та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Немає.
ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарногігієнічних правил.
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 або
змішують вміст капсули з вологим кормом у таких дозах:
ВИД ТВАРИНИ
Коти, собаки
Собаки

ДОЗА
до 10 кг

1 капсула 1 раз на 24 год

від 10 кг до 20 кг

2 капсули 1 раз на 24 год

Мінімальна тривалість застосування – 15 днів. Рекомендований курс застосування – від 1 до 2 місяців.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
36 місяців від дати виготовлення.
Номер партії та дата виробництва: вказано на упаковці.
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%.
ПРИРОДА Й СКЛАД КОНТЕЙНЕРА ПЕРВИННОГО УПАКУВАННЯ
Полімерний флакон у картонній коробці.
ВИРОБНИК СИРОВИНИ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ У: Генеральній
дирекції медичного здоров’я та сімейного благополуччя,
Індія. Відповідає міжнародним стандартам.
Країна походження сировини: Індія (India).
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.

Камелія чайна (Camellia sinensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни, 22–25%
жирної олії, 30% крохмалю та стерини – стигмастерин і β, γ-сітостерин, до 8,5% білка. Є також
кумарини, вітаміни – аскорбінова кислота (понад
0,23%), тіамін, рибофлавін, піридоксин, філохінон,
нікотинова й пантотенова кислоти, ефірна олія.
Застосовують як засіб для поліпшення коронарного кровообігу, як сечогінний засіб при порушеннях кровообігу серцевого й ниркового походження. Завдяки наявності кофеїну й дубильних
речовин використовується як протиотрута при
отруєнні наркотичними речовинами й алкоголем.
Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості
аскорбінову та нікотинову кислоти, каротин,
рибофлавін, тіаміну бромід, метіонін, триптофан, кальцій, залізо та фосфор.
Застосовують для нормалізації функцій усіх
систем і органів, для зняття запальних процесів, регенерації тканин, імунного захисту,
підвищення розумових здібностей, омолодження організму та захисту від шкідливих
впливів, для запобігання старіння, очищення
печінки та інших систем і органів.
Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять дубільні речовини
та галову кислоту, а також таніни, β-сітостерол
та антиоксиданти.
Застосовується як серцевий тонізуючий засіб,
при розладах кишечника, кашлі, збільшенні
селезінки, гемороїдальних і маткових кровотечах, вважається ефективним засобом при
лікуванні бактеріальної дизентерії.
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.
Терміналія белерика (Terminalia belerica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті на
дубильні речовини, містить галову, еллагову та
хебулову кислоти, β-сітостерол і серцевий глікозид.
Застосовують при захворюваннях шлунка, печінки,
лімфатичної системи та очей. Плоди використовують як в’яжучий засіб та мозковий стимулятор.

Часник (Allium sativum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глюкозид
алін, йод, полісахариди, сірковмісні речовини
та фітонциди.
Застосовується при атонії кишечника, метеоризмі, колітах, дизентерії та як протигельмінтний засіб, сприяє припиненню процесів
гниття та бродіння в кишечнику, вживають
при гіпертонічній хворобі й атеросклерозі. Є
позитивні результати при лікуванні трихомонадних кольпітів, деяких захворювань вуха,
легенів, гнійних виразок і ран тощо.
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.
Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, пектини,
слиз, смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні, протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.
Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальматин, а також
апорфіновий алкалоїд магнофлорин й азотисті основи – холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий
засіб. Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.
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.
ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Імуно Вет

