Мансі Вет 20

+

Для нормального функціонування
нервової системи собак середніх
та великих порід
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
• рослини Індійського щитолисника (Bacopa monnieri) – 120,0 мг,
• кореня Нарду індійського (Nardostachys jatamansi) – 120,0 мг,
• кореня Вітанії (Withania somnifera) – 110,0 мг,
• квітки Рози дамасцени (Rosa damascena) – 100,0 мг,
• рослини В’юнка (Evolvulus alsinoides) – 75,0 мг,
• рослини Центелли азіатської (Centella asiatica) – 75,0 мг,
• кореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 50,0 мг,
• кори Терміналії арджуни (Terminalia arjuna) – 50,0 мг,
• рослини Валеріани валлічі (Valeriana wallichi) – 50,0 мг,
• кореня Аїру болотного (Acorus calamus) – 50,0 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 Мансі Вет 20+, сприяють нормалізації роботи
нервової системи.
ВИД ТВАРИН
Собаки середніх та великих порід.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Мансі Вет 20+ застосовують собакам середніх та великих
порід при нервових розладах, які супроводжуються хронічним занепокоєнням, підвищеною агресивністю, голосним
гавкотом, скигленням, частим сечовипусканням, нав'язливим вилизуванням себе та оточуючих предметів, важким
диханням, відсутністю апетиту.
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 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.
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.

Індійський щитолисник (Bacopa monnieri)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди барміна,
сапоніни та інші глікозиди.
Застосовують при нервових розладах, головних болях, розумових навантаженнях, втраті
пам’яті, передчасному старінні, а також судомах нервового походження: епілепсії, тонзиліті, гаймориті, фронтиті.
Нард індійський (Nardostachys jatamansi)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить крісталінову та джатамансієву кислоти, ангеліцин, білки, крохмаль,
вуглеводи, ефірну олію, мінеральні сполуки,
глікозиди, олеїнолові кислоти, вітаміни А, В і С.
Використовується як тонік для заспокоєння
нервової системи та засіб для лікування безсоння.
Вітанія (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
(3-α-тіглоілоксітропан), а також анагігрін,
анаферін, кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретин, що сприяє підвищенню обмінних процесів в організмі.
Роза дамасцена (Rosa damascena)
Джерело: Аюрведична, Західноєвропейська
фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, дубильні,
гіркі та смолисті речовини, барвник ціанін та
інші сполуки.
Має сильний антибактеріальний і протигрибковий ефект, допомагає в запобіганні запалення ран, подряпин, опіків на шкірі.
В’юнок (Evolvulus alsinoides)
Джерело: Аюрведична, Російська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди (сангхапугінін), ефірну олію.
Застосовується при набряках, асцитах,
неорганічній етіології, розладах настрою.
Центелла азіатська (Centella asiatica)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, багату на
пінен, мірцен та інші моно- й сесквітерпени;
стероїдні сполуки.
Використовують для стимулювання та зміцнення нервових клітин і клітин мозку. Сприяє
покращенню мозкового кровообігу й постачанню кисню в мозок.

Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальматин, а також
апорфіновий алкалоїд магнофлорин та азотисті основи – холін.
Застосовується при кашлі, подагрі, ревматоїдному артриті, захворюваннях печінки, нирок,
диспепсії, фізичному й розумовому виснаженні, для підтримки імунітету, профілактики та
лікування психоемоційних стресів.
Терміналія арджуна (Terminalia arjuna)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить етрітерпенові сапоніни,
флавоноїди, фітостероли, таніни, галову й
еллагову кислоти, а також кофермент убіхінон,
вітаміни С та E, цинк, магній, мідь і кальцій.
Має антиішемічну й кардіопротектну захисну
дію та використовується при лікуванні ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності,
сприяє нормалізації серцевого ритму та зміцненню серцевого м’язу.
Валеріана валлічі (Valeriana wallichi)
Джерело: Аюрведична, Американська, Європейська фармакопея.
Властивості: містить сесквітерпени: альфабульнезен, бета-гургунен; сесквітерпеноли:
пачулол; кетони.
Використовується для полегшення безсоння,
тривоги й нервового неспокою. Застосовують
при депресії, м’якому треморі, епілепсії, синдромі дефіциту уваги, гіперактивності та синдромі хронічної втоми.
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. Аїр тонізує
серце, допомагає зміцнити судини мозку й
тим самим покращити пам’ять, сприяє підсиленню зору.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Мансі Вет 20+

