Стоніл Вет
Для сечовивідної системи котів
ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
• кори Кратева нурвала (Crataeva nurvala) – 24,0 мг,
• плодів Якірців сланких (Tribulus terrestris) – 24,0 мг,
• кореню Бадану товстолистого (Bergenia ligulata) – 24,0 мг,
• насіння Огірка звичайного (Cucumis sativus) –15,0 мг,
• рослини Гігрофіли спінози (Hygrophila spinosa) – 15,0 мг,
• кореня Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 15,0 мг,
• насіння Доліхосу двоквіткового (Dolichos biflorus) – 10,0 мг,
• кореня Берхавії розлогої (Boerhavia diﬀusa) – 10,0 мг,
• фруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 10,0 мг,
• кореняТиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia) – 7,0 мг,
• кори Фікуса бенгальського (Ficus benghalensis) – 6,0 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.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах
фітокомплексу СТОНІЛ ВЕТ, володіють протизапальними,
сечогінними, спазмолітичними та діуретичними властивостями, попереджують ймовірність утворення каменів у нирках і сечових шляхах, сприяють їх розчиненню і виведенню з
організму. Нормалізує кислотно-лужний баланс сечі.
ВИД ТВАРИН
Коти.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
СТОНІЛ ВЕТ застосовують котам для профілактики та в
комплексі з лікарськими препаратами при лікуванні хвороб
нирок і сечовивідних шляхів – пієлонефриту, гломерулонефриту, циститу, сечокам'яної хвороби та після хірургічних
втручань по видаленню сечових каменів.
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

ДОЗА
до 10 кг

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.

Бадан язичковий (Bergenia ligulata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить арбутин, катехін, галову
кислоту, крохмаль (19%), мінеральні речовини, вітаміни, альбумін (7,75%), глюкозу (5,5%),
слиз, золу.
Застосовують для виведення каменів з нирок.
Кратева нурвала (Crataeva nurvala)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить церіловий спирт, лупеолу, бетулінову кислоту, діосгенін, феноли,
сапоніни, дубильні речовини, флавоноїди,
кумарин, вуглеводи.
Використовується як сечогінний засіб, застосовується при захворюваннях сечовивідних шляхів,
включаючи сечокам’яну хворобу, гіпертрофію
передміхурової залози, інфекції нейрогенного
сечового міхура й сечовивідних шляхів.
Огірок звичайний (Cucumis sativus)
Джерело: Аюрведична, Російська, фармакопея.
Властивості: плоди містять хлорофіл, каротин, вітаміни PP, C і B, макро- і мікроелементи, а
також багато калію та магнію.
Застосовують як ефективний сечогінний, жовчогінний і проносний засіб.
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.
Якірці сланкі (Tribulis terrestris)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни (не
менше ніж 0,7%), агліконом яких є діосгенін.
Мають протимікробну, протисклеротичну, протизапальну, судинорозширювальну, антикоагулянтну, жовчогінну та сечогінну дію. Застосовуються як сечогінний засіб, для виведення
каменів із сечового міхура та нирок.

Гігрофіла спіноза (Hygrophila spinosa)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить складні ефіри аліфатичного ряду 25-оксо-гентріаконтаніл ацетат і
метил-8-н-ексілтетракозаноат, бутелін, лупеолу, стигмастерол і β-сітостерол, ліноленову та
пальмітинову кислоту.
Застосовують при водянці, гонореї, обструкції
печінки та ниркових каменях. Також використовують при безсонні.
Доліхос двоквітковий (Dolichos biflorus)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: насіння має приємний і терпкий
смак, надає охолоджуючу дію. Допомагає
живленню всіх органів і тканин тіла, сприяє
зупиненню проносу та кровотечі. Рекомендовано при гострих розладах слизових шляхів.
Тонізує нервову систему, легкий афродизіак.
Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
алантоїн, корені – алкалоїди, основний із яких –
пунарнавін. Рослина містить фітоекдизони.
Високоефективний засіб, що допомагає зняти
різні види набряків – важкі набряки при
алергії, хворобах серця, крові, анемії, запаленнях суглобів. Також використовують як тонізуючу рослину для нирок.
Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості
аскорбінову, а також нікотинову кислоту,
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.

ФІТОКОМПЛЕКС НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
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