Крумі Вет 20

+

Для виведення гельмінтів з організму
собак середніх та великих порід
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
• листя Азадірахти індійської (Azadirachta Indica) – 200,0 мг,
• кореня Полину (Artimisia maritima) – 150,0 мг,
• кореня Асафетиди (Ferula asafoetida) – 80,0 мг,
• кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 50,0 мг,
• фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 50,0 мг,
• кореня Імбиру лікарського (Zingiber oﬃcinale) – 50,0 мг,
• кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 50,0 мг,
• кореня Аїру болотного (Acorus calamus) – 50,0 мг,
• кореня Часнику (Allium sativum) – 30,0 мг,
• листя Алое вера (Aloe vera) – 30,0 мг,
• листя Папаї (Carica papaya) – 30,0 мг,
• фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 30,0 мг,
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ФОРМА ВИПУСКУ
Желатинові капсули масою по 923,0 мг ± 7%,
п'ятнадцять капсул (№15) у полімерному флаконі.
ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу Крумі Вет 20+, володіють протипаразитарними,
протигрибковими і антибактеріальними властивостями. Нормалізують роботу печінки та жовчного міхура. Покращують
травлення, активізують перистальтику кишечника.
ВИД ТВАРИН
Собаки середніх та великих порід.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Крумі Вет 20+ застосовують собакам середніх та великих
порід для знищення і виведення з організму статевозрілих
гельмінтів (цестод, нематод, трематод), яєць, личинок та
продуктів їх життєдіяльності.

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 – 1місяць.
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).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
Індивідуальна непереносимість компонентів. Побічних явищ
та ускладнень після застосування не спостерігалось. В окремих випадках відзначається легка послаблююча дія.

ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ, ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ,
Мінекономрозвитку України. ТУ У 10-9-39622483-002:2017
від 29.05.2017.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Немає.

ВИРОБНИК, ЗАМОВНИК І ВЛАСНИК ТОРГОВОЇ МАРКИ:
Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська, 2/1, м. Київ,
02090, Україна,Тел.: +380676031932, www.amma.ua.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарногігієнічних правил.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТВАРИН.

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.
Полин гіркий (Artemisia absinthium)
Джерело: Аюрведина, Російська, Європейська фармакопея.
Властивості: містить до 0,5 % ефірної олії, до
складу якої входять фелландрен, туйон,
кадинен, мірцен, сесквітерпенні лактони,
азулогенні речовини та ін.
Використовують есенцію зі свіжих молодих
листків; у ветеринарній практиці відваром
полину лікують розлад травлення, жовтяницю,
виганяють печінкових і кишкових глистів,
ними миють тварин при укусах кровососів і
для відлякування зовнішніх паразитів.
Асафетида (Ferula asafoetida)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: складається в основному зі смол
і складних вуглеводнів, ефірних олій, містить
велику кількість сірчистих сполук.
Сприяє запобіганню метеоризму, полегшує спазми та допомагає перетравлювати їжу. Це стимулюючий засіб і природне проносне. Застосовують при лікуванні діабету, геморагії та діареї.
Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальматин, а також
апорфіновий алкалоїд магнофлорин і азотисті
основи – холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий
засіб. Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.
Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті
на дубильні речовини й галову кислоту.
Застосовують при захворюваннях шлунка та
розладах кишечника.

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.
Аїр болотний (Acorus calamus)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, глікозид
акорин, терпеноїди, аліфатичні альдегіди,
кетони, спирти.
Має протизапальну, ранозагоювальну, болезаспокійливу та заспокійливу дії.
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.
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.
ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Крумі Вет 20+

