
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти: 
•  камеді Босвелії пильчатої  (Boswellia serrata) – 150,0 мг,
•  камеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 150,0 мг,
•  насіння Понгамії перистої (Pongamia pinnata) – 150,0 мг,
•  кореня Свинчатки цейлонської (Plumbago zeylanica) – 75,0 мг,
•  кореня Імбиру лікарського (Zingiber officinale) – 75,0 мг,
•  фруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 75,0 мг,
•  кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 50,0 мг,
•  листя Вітексу (Vitex negundo) – 40,0 мг,
•  кореня Циркуліго орхідеєвидного (Curculigo orchioides) – 35,0 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. 

ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах 
фітокомплексу Ревма  Вет 20+, володіють протизапальними 
властивостями при захворюваннях опорно-рухового апа- 
рату у собак. Покращують рухливість та кровопостачання 
суглобів, попереджають процес руйнування кісток. Віднов-
люють тканину міжсуглобних хрящів. Знімають напруження 
скелетної мускулатури і одночасно тонізують м`язи. Сприя-
ють регулюванню обміну сечової  кислоти.

ВИД ТВАРИН
Собаки середніх та великих порід.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Ревма Вет 20+ застосовують собакам середніх та великих 
порід при артритах, артрозах та остеохондрозах які супро-
воджуються обмеженням рухливості, кульгавістю та больо-
вим синдромом.

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.

Ревма Вет 20+

Для опорно-рухового апарату 
собак середніх та великих порід



Босвелія пильчата (Boswellia serrata)
Джерело: Аюрведична, Американська фарма-
копея.
Властивості: смола містить камедь 30-47%, 
ефірні олії (пінен, камфен) – 2,5-8%, босвелієві 
кислоти, гірку речовину.
Використовується при захворюваннях суглобів – 
артритах, ревматизмі, остеохондрозі, подагрі, 
при болях у спині, при підвищених навантажен-
нях на опорно-руховий апарат. Допомагає збе- 
регти рухливість суглобів і гнучкість м’язів, зні- 
має біль  і зменшує пухлини в суглобах, а також 
позитивно впливає на забезпечення живильної 
підтримки опорно-рухового апарату.

Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, пектини, 
слиз, смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептич-
ні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетич-
ні, протизапальні, протиспазматичні, раноза-
гоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.

Понгамія периста (Pongamia pinnata)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди, понгамін і 
каранджін (дають неприємний смак і запах), а 
також жирні кислоти – пальмітинову, стеари-
нову, арахідонову, олеїнову, лігноцеринову, 
лінолеву та ейкозенову.
Найсильніший природний антисептик і очи- 
щувач крові. Має жарознижувальні, протиза-
пальні, антибактеріальні й аналгетичні власти-
вості, допомагає в лікуванні вітиліго, ран і 
шкірних захворювань.

Свинчатка цейлонська (Plumbago zeylanica)
Джерело: Аюрведична, Західноєвропейська 
фармакопея.
Властивості: містить сапоніни, фенолкарбо-
нові кислоти, дубильні речовини, нафтохінони.
Застосовують для лікування виразок і пухлин 
різного походження, променевої хвороби 
шкіри, проти корости та дерматозів.

Імбир лікарський (Zingiber o�cinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фарма-
копея.
Властивості: кореневища містять ефірну 
олію, смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, 
нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
Допомагає покращити травлення, має вітро- 
гінну та спазмолітичну дію.

Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська 
фармакопея.
Властивості: плоди містять дубильні речови-
ни та галову кислоту, а також таніни, β-сітосте-
рол та антиоксиданти.
Застосовується як серцевий, тонізуючий засіб, 
при розладах кишечника, кашлі, збільшенні 
селезінки, гемороїдальних і маткових крово-
течах, вважається ефективним засобом при 
лікуванні бактеріальної дизентерії.

Берхавія розлога (Boerhavia di�usa)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти, 
алантоїн, корені – алкалоїди, основний з яких – 
пунарнавін. Рослина містить фітоекдизони.
Високоефективний засіб, що допомагає зняти 
різні види набряків – важкі набряки при 
алергії, хворобах серця, крові, анемії, при 
запаленнях суглобів. Також використовують 
як тонізуючу рослину для нирок.

Вітекс (Vitex negundo)
Джерело: Аюрведична, Європейська фарма-
копея.
Властивості: містить ефірну олію, флавоноїди, 
іридоїдні глікозиди.
Використовується при ревматоїдному артриті, 
запальній поліартропатії.

Циркуліго орхіоідес (Curculigo orchioides)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить смоли, таніни, оксалат 
кальцію.
Застосовується як загальнозміцнюючий, про- 
тизапальний і тонізуючий засіб, сприяє зни- 
женню запальних процесів у суглобах, покра-
щує кровообіг.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Ревма Вет 20+
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