
Для печінки і травної системи собак
середніх та великих порід

ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти: 
• рослини Андрографісу волосистого (Andrographis panicu- 

lata) – 120,0 мг,
• кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 120,0 мг,
• рослини Екліпти білої (Eclipta alba) – 100,0 мг,
• рослини Тефрозії пурпурної (Tephrosia purpurea) – 100,0 мг,
• фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 75,0 мг,
• кореня Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 75,0 мг,
• листя Вітексу (Vitexne gundo) – 50,0 мг,
• плодів Пасльону чорного (Solanum nigrum) – 50,0 мг,
• насіння Цикорію звичайного (Cichorium intybus) – 50,0 мг,
• фруктів Касії трубчастої (Cassia fistula) – 30,0 мг,
• листя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 15,0 мг,
• кореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 15,0 мг,
допоміжні речовини: желатин. Не містить генетично моди-
фікованих організмів і хімічних консервантів.

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

ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах 
фітокомплексу ЛІВОФЕР ВЕТ 20+, володіють спазмолітичними, 
знеболювальними, холеретичними, холекінетичними, проти-
запальними і антибактеріальними властивостями, стабілізу-
ють мембрани гепатоцитів, підвищують синтез білка в печінці.

ВИД ТВАРИН
Собаки середніх та великих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ЛІВОФЕР ВЕТ 20+ застосовують собакам середніх та великих 
порід при токсичному ураженні печінки, склерозі печінки, 
ураженні печінки при інфекційних і паразитарних хворо-
бах, жовтяниці, жовчнокам’яній хворобі (холелітіазі), хро- 
нічному панкреатиті, гепатиті, збільшенні печінки і селезін-
ки, диспепсії, поганому травленні, хіміотерапії.

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

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Немає.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
Необхідно дотримуватися загальноприйнятих санітарно- 
гігієнічних 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 у таких дозах:

ВИД ТВАРИНИ ДОЗА

Собаки 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. Рекомендо-
ваний 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.

Лівофер Вет 20+



Берхавія розлога (Boerhavia di�usa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея
Властивості: насіння містить жирні кислоти, 
алантоїн, коріння – алкалоїди. Рослина є 
джерелом фітоекдизонів.
Використовується при лікуванні жовтяниці. 
Коріння застосовується як діуретичний, моло- 
когінний, відхаркувальний, шлунковий засіб. 
Насіння надає тонізуючу та вітрогінну дію, а 
листя стимулює апетит.

Андрографіс волотистий (Andrographis paniculata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить сесквітерпенові лактони: 
андрографолід, неоандрографолід, дезокси- 
андрографолід і флавоноїдні глікозиди, 7,4'-ди- 
метиловий ефір апігеніну.
Використовують у комплексному лікуванні 
грипу, застуди, при захворюваннях верхніх 
дихальних шляхів, при бронхітах і бронхіальній 
астмі, ларингіті, фарингітах, тонзилітах, гострому 
та хронічному кашлі, як жарознижуючий засіб.

Екліпта біла (Eclipta alba)
Джерело: Аюрведична, Європейська фарма-
копея.
Властивості: містить нікотин і екліптин (алка- 
лоїди), ведело- і диметилведелолактони, фла- 
воноїди (лютеолін, апігенін), екліптол, аміно-
кислоти, білки, дубильні речовини, вітамін А.
Застосовується при виразковій хворобі, за- 
пальних захворюваннях, включаючи ревмато-
їдний артрит, захворюваннях жовчного міхура 
та шкірних інфекціях.

Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості 
аскорбінову, а також нікотинову кислоту, 
каротин, рибофлавін, тіамін бромід, метіонін, 
триптофан, кальцій, залізо та фосфор.
Застосовують як стимулятор травлення, є до- 
поміжним засобом при діабеті, геморагії, діа- 
реї. Використовують при гастриті й дуоденіті.

Тефрозія пурпурна (Tephrosia purpurea)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китай-
ська, Російська фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди групи квер- 
цетину, глікозид, ідентичний ротенон, альбу-
мін, фарбувальні речовини.
Застосовують при циститах, дизентерії, гонореї.

Паслін чорний (Solanum nigrum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фарма-
копея.
Властивості: містить стероїдні алкалоїди, 
головним чином соласонін і соламаргін, 
агліконом яких є соласодін, який використо-
вується для отримання прогестерону, а також 
для синтезу кортизону та інших стероїдних 
гормонів.
Застосовується як антисептичний, діуретич-
ний і послаблюючий засіб.

Цикорій звичайний (Cichorium intybus)
Джерело: Аюрведична, Британська фарма-
копея.
Властивості: містить до 15% цукрів, у тому 
числі до 11% інуліну, аскорбінову кислоту, 
ефірну олію, метоксікумарін, цикорін, органіч-
ні та фенолкарбонові кислоти, сесквітерпено-
ві лактони, 4% білкових речовин, гіркі та 
смолисті речовини.
Застосовують як засіб, що допомагає підвищи-
ти апетит, має жовчогінну дію та сприяє поліп-
шенню травлення.

Азадірахта індійська (Azadirachta indica)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Росій-
ська, Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить 40–60% жирної 
олії, а також сліди валеріанової кислоти та 
0,1% маргосспікрину.
Застосовується як протизапальний, антисеп-
тичний, антибактеріальний, проносний і 
гіпоглікемічний засіб, при шкірних захворю-
ваннях, діареї, харчових розладах, як засіб, 
що сприяє очищенню крові.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Росій-
ська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну 
олію, багату на сесквітерпени – цингіберени; 
жовті пігменти, наприклад куркумін.
Допомагає покращити травлення, має жовчо-
гінну, сечогінну та стимулюючу дію.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Лівофер Вет


