ȂȳȠȜȘȜȚȝșȓȘȟȖțȎȜȟțȜȐȳ
ȓȘȟȠȞȎȘȠȳȐșȳȘȎȞȟȪȘȖȣȞȜȟșȖț
Натуральні Актуальні Ефективні Доступні

ȄǥǹȌȇǮǿǶǹǮǾǼǿǹǶǻ

У процесі тривалого пізнання і пристосування до навколишнього середовища, людина придбала досвід лікування багатьох хвороб своїх, а потім і тварин. Століттями накопичувався досвід народів в лікуванні хвороб рослинними засобами, кращі з них закріплювалися і передавалися з покоління в покоління.
Українська компанія «Амма Лайф Саєнсіз» є виробником фітокомплексів для людей і тварин. Їх склад заснований
на фундаментальних принципах індійської системи традиційної медицини «Аюрведа». Перевага Аюрвердичних
лікарських продуктів перед багатьма синтетичними препаратами полягає в тому, що речовини, які в них містяться,
діють на організм тварини комплексно.
Наші фітокомплекси містять вітаміни, мінерали, біологічно активні стероїди, алкалоїди, глікозиди, таніни та антиоксиданти в природному стані.
Екстракти лікарських рослин, що входять до складу нашої продукції:
tнауково досліджені на безпеку та ефективність;
tне містять хімічних речовин і консервантів;
tне містять токсичних елементів та ГМО.
Рослини збирають у горах і долинах Гімалаїв, тропічних лісах Індії, на Шрі-Ланці та на інших екологічно чистих
територіях. Багато рослин вирощують на плантаціях без використання хімічних добрив і пестицидів.
Фітокомплекси виготовляють на сучасному обладнанні, але із збереженням традиційних формул.

Країна походження сировини: Індія (India).
Виробник сировини зареєстрований
у «Генеральній дирекції медичного здоров’я
та сімейного благополуччя», Уттаракханд, Індія.
Відповідає міжнародним стандартам.
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Стоніл Вет

Огірок звичайний (Cucumis sativus)
Джерело: Аюрведична, Російська, фармакопея.
Властивості: плоди містять хлорофіл, каро- тин,
вітаміни PP, C і B, макро- і мікроелементи, а також
багато калію та магнію.
Застосовують як ефективний сечогінний, жовчогінний і проносний засіб.

ǲșȭȟȓȥȜȐȖȐȳȒțȜȴȟȖȟȠȓȚȖȘȜȠȳȐ
ȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tкори Кратеви нурвали (Crataeva nurvala) – 24,0 мг
tплодів Якірців сланких (Tribulus terrestris) – 24,0 мг
tкореню Бадану товстолистого (Bergenia ligulata) – 24,0 мг
tнасіння Огірка звичайного (Cucumis sativus) – 15,0 мг
tрослини Гігрофіли спінози (Hygrophila spinosa) – 15,0 мг
tкореня Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 15,0 мг
tнасіння Доліхосу двоквіткового (Dolichos biflorus) – 10,0 мг
tкореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 10,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 10,0 мг
tкореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 7,0 мг
tкори Фікуса бенгальського (Ficus benghalensis) – 6,0 мг
tдопоміжні речовини: фруктоза – qs.
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
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.
ПОКАЗАННЯ
СТОНІЛ ВЕТ застосовують котам та собакам малих порід 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.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст
капсули з вологим кормом у таких дозах: коти, собаки до 5 кг – 1 капсула
1 раз на 48 год., коти, собаки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., собаки
від 10 кг до 20 кг – 2 капсули 1 раз на 24 год.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Бадан товстолистий (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.

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.

* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Огірок звичайний (Cucumis sativus)
Джерело: Аюрведична, Російська, фармакопея.
Властивості: плоди містять хлорофіл, каро- тин,
вітаміни PP, C і B, макро- і мікроелементи, а також
багато калію та магнію.
Застосовують як ефективний сечогінний, жовчогінний і проносний засіб.

Стоніл Вет 20

+

ǲșȭȟȓȥȜȐȖȐȳȒțȜȴȟȖȟȠȓȚȖȟȜȏȎȘ
ȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tкори Кратеви нурвали (Crataeva nurvala) – 120,0 мг
tплодів Якірців сланких (Tribulus terrestris) – 120,0 мг
tкореню Бадану товстолистого (Bergenia ligulata) – 120,0 мг
tнасіння Огірка звичайного (Cucumis sativus) – 75,0 мг
tрослини Гігрофіли спінози (Hygrophila spinosa) – 75,0 мг
tкореня Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 75,0 мг
tнасіння Доліхосу двоквіткового (Dolichos biflorus) – 50,0 мг
tкореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 50,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 50,0 мг
tкореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 35,0 мг
tкори Фікуса бенгальського (Ficus benghalensis) – 30,0 мг
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
СТОНІЛ-ВЕТ 20+, 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.
ПОКАЗАННЯ
СТОНІЛ ВЕТ 20+ застосовують собакам середніх та великих порід 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.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: собаки
від 20 до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз
на 24 год.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Бадан товстолистий (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.

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.

* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Ревма Вет

Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, пектини, слиз,
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні,
протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.

ǲșȭȜȝȜȞțȜȞȡȣȜȐȜȑȜȎȝȎȞȎȠȡ
ȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти
tʠʖʢʛʚʻɷʤʧʘʛʡʻʼʥʞʡʲʭʖʨʤʼ #PTXFMMJBTFSSBUB o ʢʙ
tʠʖʢʛʚʻɹʻʦʠʤʼʢʞʦʦʞ $PNNJQIPSBNVLVM o ʢʙ
tʣʖʧʻʣʣʵʅʤʣʙʖʢʻʼʥʛʦʞʧʨʤʼ 1POHBNJBQJOOBUB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʇʘʞʣʭʖʨʠʞʬʛʟʡʤʣʧʲʠʤʼ 1MVNCBHP[FZMBOJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʛʦʫʖʘʻʼʦʤʝʡʤʙʤʼ #PFSIBWJBEJòVTB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɸʻʨʛʠʧʩ 7JUFYOFHVOEP o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʡʻʙʤʤʦʫʻʚʛʹʥʤʚʻʗʣʤʙʤ $VSDVMJHPPSDIJPJEFT o ʢʙ
tʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRT
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фіто- комплексу
РЕВМА ВЕТ, володіють протизапальними властивостями при захворюваннях опорно-рухового апарату у собак. Покращують рухливість та
кровопостачання суглобів, попереджають процес руйнування кісток.
Відновлюють тканину міжсуглобних хрящів. Знімають напруження
скелетної мускулатури і одночасно тонізують м`язи. Сприяють регулюванню обміну сечової кислоти.
ПОКАЗАННЯ
РЕВМА ВЕТ застосовують котам та собакам малих порід при артритах,
артрозах та остеохондрозах які супроводжуються обмеженням рухливості, кульгавістю та больовим синдромом.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст
капсули з вологим кормом у таких дозах: коти, собаки до 5 кг – 1 капсула
1 раз на 48 год., коти, собаки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., собаки
від 10 кг до 20 кг – 2 капсули 1 раз на 24 год.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Босвелія пильчата (Boswellia serrata)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
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 навантаженнях на опорно-руховий апарат. Допомагає зберегти рухливість суглобів
і гнучкість м’язів, знімає біль і зменшує пухлини в
суглобах, а також позитивно впливає на забезпечення
живильної підтримки опорно-рухового апарату.

Понгамія периста (Pongamia pinnata)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди, понгамін і
каранджін (дають неприємний смак і запах), а
також жирні кислоти – пальмітинову, стеаринову,
арахідонову, олеїнову, лігноцеринову, лінолеву та
ейкозенову.
Найсильніший природний антисептик і очищувач
крові. Має жарознижувальні, протизапальні, антибактеріальні й аналгетичні властивості, допомагає
в лікуванні вітиліго, ран і шкірних захворювань.

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

Імбир лікарський (Zingiber officinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
Допомагає покращити травлення, має вітрогінну та
спазмолітичну дію.

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

Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
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 фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, флавоноїди,
іридоїдні глікозиди.
Використовується при ревматоїдному артриті,
запальній поліартропатії.

Куркуліго орхідеєподібне (Curculigo orchioides)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить смоли, таніни, оксалат кальцію.
Застосовується як загальнозміцнюючий, протизапальний і тонізуючий засіб, сприяє зниженню
запальних процесів у суглобах, покращує кровообіг.

* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, пектини, слиз,
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні,
протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.

Ревма Вет 20

+

ǲșȭȜȝȜȞțȜȞȡȣȜȐȜȑȜȎȝȎȞȎȠȡ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти
tʠʖʢʛʚʻɷʤʧʘʛʡʻʼʥʞʡʲʭʖʨʤʼ #PTXFMMJBTFSSBUB o ʢʙ
tʠʖʢʛʚʻɹʻʦʠʤʼʢʞʦʦʞ $PNNJQIPSBNVLVM o ʢʙ
tʣʖʧʻʣʣʵʅʤʣʙʖʢʻʼʥʛʦʞʧʨʤʼ 1POHBNJBQJOOBUB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʇʘʞʣʭʖʨʠʞʬʛʟʡʤʣʧʲʠʤʼ 1MVNCBHP[FZMBOJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɷʛʦʫʖʘʻʼʦʤʝʡʤʙʤʼ #PFSIBWJBEJòVTB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɸʻʨʛʠʧʩ 7JUFYOFHVOEP o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʡʻʙʤʤʦʫʻʚʛʹʥʤʚʻʗʣʤʙʤ $VSDVMJHPPSDIJPJEFT o ʢʙ
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
РЕВМА ВЕТ 20+, володіють протизапальними властивостями при захворюваннях опорно-рухового апарату у собак. Покращують рухливість та
кровопостачання суглобів, попереджають процес руйнування кісток.
Відновлюють тканину міжсуглобних хрящів. Знімають напруження скелетної мускулатури і одночасно тонізують м’язи. Сприяють регулюванню
обміну сечової кислоти.
ПОКАЗАННЯ
РЕВМА ВЕТ 20+ застосовують собакам середніх та великих порід при
артритах, артрозах та остеохондрозах які супроводжуються обмеженням рухливості, кульгавістю та больовим синдромом.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: собаки
від 20 до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз
на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Босвелія пильчата (Boswellia serrata)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
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 навантаженнях на опорно-руховий апарат. Допомагає зберегти рухливість суглобів
і гнучкість м’язів, знімає біль і зменшує пухлини в
суглобах, а також позитивно впливає на забезпечення
живильної підтримки опорно-рухового апарату.

Понгамія периста (Pongamia pinnata)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди, понгамін і
каранджін (дають неприємний смак і запах), а
також жирні кислоти – пальмітинову, стеаринову,
арахідонову, олеїнову, лігноцеринову, лінолеву та
ейкозенову.
Найсильніший природний антисептик і очищувач
крові. Має жарознижувальні, протизапальні, антибактеріальні й аналгетичні властивості, допомагає
в лікуванні вітиліго, ран і шкірних захворювань.

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

Імбир лікарський (Zingiber officinale)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
смолисті речовини, ліпіди, амінокислоти, нікотинову кислоту, вітамін А, крохмаль.
Допомагає покращити травлення, має вітрогінну та
спазмолітичну дію.

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

Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
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 фармакопея.
Властивості: містить ефірну олію, флавоноїди,
іридоїдні глікозиди.
Використовується при ревматоїдному артриті,
запальній поліартропатії.

Куркуліго орхідеєподібне (Curculigo orchioides)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить смоли, таніни, оксалат кальцію.
Застосовується як загальнозміцнюючий, протизапальний і тонізуючий засіб, сприяє зниженню
запальних процесів у суглобах, покращує кровообіг.
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Лівофер Вет

Екліпта біла (Eclipta alba)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить нікотин і екліптин (алкалоїди), ведело- і диметилведелолактони, флавоноїди (лютеолін, апігенін), екліптол, амінокислоти,
білки, дубильні речовини, вітамін А.
Застосовується при виразковій хворобі, запальних захворюваннях, включаючи ревматоїдний артрит, захворюваннях жовчного міхура та шкірних
інфекціях.

ǲșȭȝȓȥȳțȘȖȳȠȞȎȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖȘȜȠȳȐ
ȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tрослини Андрографісу волосистого (Andrographis panicu- lata) – 24,0 мг,
tкореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 24,0 мг
tрослини Екліпти білої (Eclipta alba) – 20,0 мг
tрослини Тефрозії пурпурної (Tephrosia purpurea) – 20,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 15,0 мг
tкореня Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 15,0 мг
tʡʞʧʨʵɸʻʨʛʠʧʩ 7JUFYOFHVOEP o ʢʙ
tплодів Пасльону чорного (Solanum nigrum) – 10,0 мг
tнасіння Цикорію звичайного (Cichorium intybus) – 10,0 мг
tфруктів Касії трубчастої (Cassia fistula) – 6,0 мг
tлистя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) –3,0 мг
tкореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 3,0 мг
tдопоміжні речовини: фруктоза – qs.
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ЛІВОФЕР ВЕТ, володіють спазмолітичними, знеболювальними, холеретичними, холекінетичними, про- тизапальними і антибактеріальними
властивостями, стабілізують мембрани гепатоцитів, підвищують синтез
білка в печінці.
ПОКАЗАННЯ
ЛІВОФЕР ВЕТ застосовують котам і собакам малих порід при токсичному
ураженні печінки, склерозі печінки, ураженні печінки при інфекційних і
паразитарних хворобах, жовтяниці, жовчнокам’яній хворобі (холелітіазі),
хронічному панкреатиті, гепатиті, збільшенні печінки і селезінки, диспепсії, поганому травленні, хіміотерапії.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст
капсули з вологим кормом у таких дозах: коти, собаки до 5 кг – 1 капсула
1 раз на 48 год., коти, собаки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., собаки
від 10 кг до 20 кг – 2 капсули 1 раз на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
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, молокогінний, 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, дезоксиандрографолід і флавоноїдні глікозиди, 7,4'-диметиловий 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.

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 допоміжним засобом при діабеті, геморагії, діа- реї.
Використовують при гастриті й дуоденіті.

Тефрозія пурпурна (Tephrosia purpurea)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська,
Російська фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди групи кверцетину, глікозид, ідентичний ротенон, альбумін,
фарбувальні речовини.
Застосовують при циститах, дизентерії, гонореї.

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

Цикорій звичайний (Cichorium intybus)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить до 15% цукрів, у тому числі до
11% інуліну, аскорбінову кислоту, ефірну олію,
метоксікумарін, цикорін, органічні та фенолкарбонові кислоти, сесквітерпенові лактони, 4% білкових
речовин, гіркі та смолисті речовини.
Застосовують як засіб, що допомагає підвищити
апетит, має жовчогінну дію та сприяє поліпшенню
травлення.

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.

Куркума довга (Curcuma longa)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять ефірну олію,
багату на сесквітерпени – цингіберени; жовті
пігменти, наприклад куркумін.
Допомагає покращити травлення, має жовчогінну,
сечогінну та стимулюючу дію.
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Екліпта біла (Eclipta alba)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: містить нікотин і екліптин (алкалоїди), ведело- і диметилведелолактони, флавоноїди (лютеолін, апігенін), екліптол, амінокислоти,
білки, дубильні речовини, вітамін А.
Застосовується при виразковій хворобі, запальних захворюваннях, включаючи ревматоїдний артрит, захворюваннях жовчного міхура та шкірних
інфекціях.

Лівофер Вет 20+
ǲșȭȝȓȥȳțȘȖȳȠȞȎȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖȟȜȏȎȘ
ȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tрослини Андрографісу волосистого (Andrographis panicu- lata) – 120,0 мг
tкореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 120,0 мг
tрослини Екліпти білої (Eclipta alba) – 100,0 мг
tрослини Тефрозії пурпурної (Tephrosia purpurea) – 100,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 75,0 мг
tкореня Пікроризикурроа (Picrorhiza kurroa) – 75,0 мг
tʡʞʧʨʵɸʻʨʛʠʧʩ 7JUFYOFHVOEP o ʢʙ
tплодів Пасльону чорного (Solanum nigrum) – 50,0 мг
tнасіння Цикорію звичайного (Cichorium intybus) – 50,0 мг
tфруктів Касії трубчастої (Cassia fistula) – 30,0 мг
tлистя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) –15,0 мг
tкореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 15,0 мг
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ЛІВОФЕР ВЕТ 20+, володіють спазмолітичними, знеболювальними, холеретичними, холекінетичними, протизапальними і антибактеріальними
властивостями, стабілізують мембрани гепатоцитів, підвищують синтез
білка в печінці.
ПОКАЗАННЯ
ЛІВОФЕР ВЕТ 20+ застосовують собакам середніх та великих порід при
токсичному ураженні печінки, склерозі печінки, ураженні печінки при
інфекційних і паразитарних хворобах, жовтяниці, жовчнокам’яній хворобі (холелітіазі), хронічному панкреатиті, гепатиті, збільшенні печінки і
селезінки, диспепсії, поганому травленні, хіміотерапії.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: собаки
від 20 до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз
на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Берхавія розлога (Boerhavia diffusa)
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, молокогінний, 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, дезоксиандрографолід і флавоноїдні глікозиди, 7,4'-диметиловий 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.

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 допоміжним засобом при діабеті, геморагії, діа- реї.
Використовують при гастриті й дуоденіті.

Тефрозія пурпурна (Tephrosia purpurea)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська,
Російська фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди групи кверцетину, глікозид, ідентичний ротенон, альбумін,
фарбувальні речовини.
Застосовують при циститах, дизентерії, гонореї.

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

Цикорій звичайний (Cichorium intybus)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить до 15% цукрів, у тому числі до
11% інуліну, аскорбінову кислоту, ефірну олію,
метоксікумарін, цикорін, органічні та фенолкарбонові кислоти, сесквітерпенові лактони, 4% білкових
речовин, гіркі та смолисті речовини.
Застосовують як засіб, що допомагає підвищити
апетит, має жовчогінну дію та сприяє поліпшенню
травлення.

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.

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

Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості
аскорбінову та нікотинову кислоти, 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.

ǲșȭȚȳȤțȜȑȜȳȚȡțȳȠȓȠȡ
ȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tлистя Камелії чайної (Camellia sinensis) – 16,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 16,0 мг
tфруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 16,0 мг
tМумійо (Asphaltum punjabianum) – 16,0 мг
tфруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 16,0 мг
tкореня Часнику (Allium sativum) – 12,0 мг
tкореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 12,0 мг
tкамеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 8,0 мг,
tкореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 8,0 мг
tлистя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 8,0 мг
tлистя Алое вера (Aloe vera) – 6,0 мг
tкореня Спаржі гроноподібної (Asparagus racemosus) – 6,0 мг,
tкореня Вітанії снодійної (Withania somnifera) – 6,0 мг
tплодів Пасльону чорного (Solanum nigrum) – 5,0 мг
tрослини Центели азіатської (Centella asiatica) – 5,0 мг
tкореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 2,0 мг
tфруктів Перцю довгого (Piper longum) – 2,0 мг
tдопоміжні речовини: фруктоза – qs.
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ІМУНО ВЕТ, сприяють нормалізації роботи імунної системи, забезпечують
нормальний обмін речовин. Допомагають підтримати здоров'я шкіри,
шерсті, кігтів і слизових оболонок. Підтримують в оптимальну стані
травну, дихальну, нервову і репродуктивну системи. Стабілізують гормональний фон, нейтралізують шкідливу дію вільних радикалів.
ПОКАЗАННЯ
ІМУНО ВЕТ застосовують котам та собакам малих порід при ослабленому
імунітеті, що супроводжується загальною слабкістю, запаленням та
грибковим ураженням слизових оболонок і шкіри, збільшенням лімфатичних вузлів, порушеннями в роботі дихальної, нервової, репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту, зниженим опором організму
до дії будь-яких факторів зовнішнього впливу.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст
капсули з вологим кормом у таких дозах: коти, собаки до 5 кг – 1 капсула
1 раз на 48 год., коти, собаки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., собаки
від 10 кг до 20 кг – 2 капсули 1 раз на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

Камелія чайна (Camellia sinensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни, 22–25%
жирної олії, 30% крохмалю та стерини – стигмастерин і β, γ-сітостерин, до 8,5% білка. Є також кумарини, вітаміни – аскорбінова кислота (понад 0,23%),
тіамін, рибофлавін, піридоксин, філохінон, нікотинова й пантотенова кислоти, ефірна олія.
Застосовують як засіб для поліпшення коронарного кровообігу, як сечогінний засіб при порушеннях
кровообігу серцевого й ниркового походження.
Завдяки наявності кофеїну й дубильних речовин
використовується як протиотрута при отруєнні
наркотичними речовинами й алкоголем.

Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять дубільні речовини та
галову кислоту, а також таніни, β-сітостерол та
антиоксиданти.
Застосовується як серцевий тонізуючий засіб, при
розладах кишечника, кашлі, збільшенні селезінки,
гемороїдальних і маткових кровотечах, вважається
ефективним засобом при лікуванні бактеріальної
дизентерії.
Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози.
Терміналія белерика (Terminalia belerica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті на
дубильні речовини, містить галову, еллагову та
хебулову кислоти, β-сітостерол і серцевий глікозид.
Застосовують при захворюваннях шлунка, печінки,
лімфатичної системи та очей. Плоди використовують як в’яжучий засіб та мозковий стимулятор.

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.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і
антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті,
виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.
Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, пектини, слиз,
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні,
протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.
Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий
алкалоїд магнофлорин й азотисті основи – холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.
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.
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Імуно Вет 20

Філлантус ембліка (Phyllanthus emblica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять у значній кількості
аскорбінову та нікотинову кислоти, 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.

+

ǲșȭȚȳȤțȜȑȜȳȚȡțȳȠȓȠȡ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ

СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tлистя Камелії чайної (Camellia sinensis) – 80,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки(Phyllanthus emblica) – 80,0 мг
tфруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 80,0 мг
tМумійо (Asphaltum punjabianum) – 80,0 мг
tфруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 80,0 мг
tкореня Часнику (Allium sativum) – 60,0 мг
tкореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 60,0 мг
tʠамеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 40,0 мг,
tкореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 40,0 мг
tлистя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 40,0 мг
tлистя Алое вера (Aloe vera) – 30,0 мг
tкореня Спаржі гроноподібної (Asparagus racemosus) – 30,0 мг,
tкореня Вітанії снодійної (Withania somnifera) – 30,0 мг
tплодів Пасльону чорного (Solanum nigrum) – 25,0 мг
tрослини Центели азіатської (Centella asiatica) – 25,0 мг
tкореня Берхавії розлогої (Boerhavia diffusa) – 10,0 мг
tфруктів Перцю довгого (Piper longum) – 10,0 мг
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ІМУНО ВЕТ 20+, сприяють нормалізації роботи імун- ної системи, забезпечують нормальний обмін речовин. Допомагають підтримати здоров'я
шкіри, шерсті, кігтів і слизових оболонок. Підтримують в оптимальну
стані травну, дихальну, нервову і репродуктивну системи. Стабілізують
гормональний фон, нейтралізують шкідливу дію вільних радикалів.
ПОКАЗАННЯ
ІМУНО ВЕТ 20+ застосовують собакам середніх та великих порід при
ослабленому імунітеті, що супроводжується загальною слабкістю, запаленням та грибковим ураженням слизових оболонок і шкіри, збільшенням
лімфатичних вузлів, порушеннями в роботі дихальної, нервової, репродуктивної системи та шлунково-кишкового тракту, зниженим опором організму до дії будь-яких факторів зовнішнього впливу.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: собаки
від 20 до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз
на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.

Камелія чайна (Camellia sinensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни, 22–25%
жирної олії, 30% крохмалю та стерини – стигмастерин і β, γ-сітостерин, до 8,5% білка. Є також кумарини, вітаміни – аскорбінова кислота (понад 0,23%),
тіамін, рибофлавін, піридоксин, філохінон, нікотинова й пантотенова кислоти, ефірна олія.
Застосовують як засіб для поліпшення коронарного кровообігу, як сечогінний засіб при порушеннях
кровообігу серцевого й ниркового походження.
Завдяки наявності кофеїну й дубильних речовин
використовується як протиотрута при отруєнні
наркотичними речовинами й алкоголем.

Терміналія чебула (Terminalia chebula)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: плоди містять дубільні речовини та
галову кислоту, а також таніни, β-сітостерол та
антиоксиданти.
Застосовується як серцевий тонізуючий засіб, при
розладах кишечника, кашлі, збільшенні селезінки,
гемороїдальних і маткових кровотечах, вважається
ефективним засобом при лікуванні бактеріальної
дизентерії.
Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози.
Терміналія белерика (Terminalia belerica)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: використовуються плоди, багаті на
дубильні речовини, містить галову, еллагову та
хебулову кислоти, β-сітостерол і серцевий глікозид.
Застосовують при захворюваннях шлунка, печінки,
лімфатичної системи та очей. Плоди використовують як в’яжучий засіб та мозковий стимулятор.

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.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і
антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті,
виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.
Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, пектини, слиз,
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні,
протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі, абсорбуючі властивості.
Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий
алкалоїд магнофлорин й азотисті основи – холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і сприяють очищенню крові.
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.
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Карді Вет

Андрографіс волотистий (Andrographis paniculata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить дітерпеноїди, флавоноїди,
полісахариди й солі калію.
Використовують у комплексному лікуванні гри- пу
та застуди, при захворюваннях верхніх ди- хальних
шляхів, бронхітах і бронхіальній астмі, ларингіті,
фарингітах, тонзилітах, гострому та хронічному
кашлі, як жарознижуючий засіб.

ǲșȭȟȓȞȤȓȐȜȟȡȒȖțțȜȴȟȖȟȠȓȚȖ

ȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти
tʠʤʦʞʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʖʦʚʜʩʣʞ 5FSNJOBMJBBSKVOB o ʢʙ 
tʡʞʧʨʵɶʡʤʛʘʛʦʖ "MPFWFSB o ʢʙ
tрослини Андрографісу волосистого (Andrographis paniculata) – 22,0 мг
tʠʤʦʛʣʵʍʖʧʣʞʠʩ "MJVNTBUJWVN o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞʌʛʣʨʛʡʞʖʝʻʖʨʧʲʠʤʼ $FOUFMMBBTJBUJDB o ʢʙ 
tʠʖʢʛʚʻɹʻʦʠʤʼʢʞʦʦʞ $PNNJQIPSBNVLVM o ʢʙ 
tʠʤʦʛʣʵʅʻʠʦʤʦʞʝʞʠʩʦʦʤʖ 1JDSPSIJ[BLVSSPB o ʢʙ 
tʪʦʩʠʨʻʘʅʛʦʬʴʚʤʘʙʤʙʤ 1JQFSMPOHVN o ʢʙ
tʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRT
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
КАРДІ ВЕТ, сприяють нормалізації роботи серцево-судинної системи.
Підтримують роботу серцевого м'яза, клапанів серця та кровоносних
судин. Нормалізують серцевий ритм, артеріальний тиск та кровообіг.
ПОКАЗАННЯ
КАРДІ ВЕТ застосовують котам та собакам малих порід для профілактики
та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування захворювань
серцево-судинної системи, які супроводжуються загальною втомою,
утрудненим диханням, набряками кінцівок, зміною ритму і частоти
серцевих скорочень.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст
капсули з вологим кормом у таких дозах: коти, собаки до 5 кг – 1 капсула
1 раз на 48 год., коти, собаки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., собаки
від 10 кг до 20 кг – 2 капсули 1 раз на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Терміналія арджуна (Terminalia arjuna)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить тритерпенові 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.

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.

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.

Центелла азіатська (Centella asiatica)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, багате на
пінен, мірцен та інші моно- і сесквітерпеноїди;
стероїдні сполуки.
Застосовують як стимулюючий і тонізуючий засіб,
що сприяє поліпшенню обміну речовин, при
бронхітах, бронхіальній астмі, туберкульозі.

Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, пектини, слиз,
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні, протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі,
абсорбуючі властивості.

Пікрориза курроа (Picrorhiza kurroa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні
глікозиди – пікрозиди I і II та куткозид.
Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі,
антисептичні, антибактеріальні й імуномодулюючі
властивості.

Перець довгий (Piper longum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: корінь містить алкалоїди піперидин
і піперлонгумінін, дигідростігмастерол, восковий
алкалоїд N-ізобутіл-декатранс-2-транс-4-діенамід,
терпенові речовини.
Має сильну антисептичну дію й тонізує органи
шлунково-кишкового тракту. Сприяє підвищенню
апетиту, секреції шлунка та підшлункової залози,
допомагає усунути застій жовчі й нудоту.
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Андрографіс волотистий (Andrographis paniculata)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить дітерпеноїди, флавоноїди,
полісахариди й солі калію.
Використовують у комплексному лікуванні гри- пу
та застуди, при захворюваннях верхніх ди- хальних
шляхів, бронхітах і бронхіальній астмі, ларингіті,
фарингітах, тонзилітах, гострому та хронічному
кашлі, як жарознижуючий засіб.

Карді Вет 20

+

ǲșȭȟȓȞȤȓȐȜȟȡȒȖțțȜȴȟȖȟȠȓȚȖ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти
tкори Терміналії арджуни (Terminalia arjuna) – 120,0 мг,
tлистя Алое вера (Aloe vera) – 120,0 мг,
tрослини Андрографісу волосистого (Andrographis paniculata) – 110,0 мг
tкореня Часнику (Alium sativum) – 100,0 мг
tрослини Центели азіатської (Centella asiatica) – 100,0 мг,
tкамеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 100,0 мг,
tкореня Пікроризикурроа (Picrorhiza kurroa) – 100,0 мг,
tфруктів Перцю довгого (Piper longum) – 50,0 мг
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
КАРДІ ВЕТ 20+, сприяють нормалізації роботи серцево-судинної системи.
Підтримують роботу серцевого м'яза, клапанів серця та кровоносних
судин. Нормалізують серцевий ритм, артеріальний тиск та кровообіг.
ПОКАЗАННЯ
КАРДІ ВЕТ 20+ застосовують собакам середніх та великих порід для
профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування
захворювань серцево-судинної сис- теми, які супроводжуються загальною втомою, утрудненим диханням, набряками кінцівок, зміною ритму і
частоти серцевих скорочень.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: собаки
від 20 до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз
на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Терміналія арджуна (Terminalia arjuna)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить тритерпенові 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.

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.

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.

Центелла азіатська (Centella asiatica)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, багате на
пінен, мірцен та інші моно- і сесквітерпеноїди;
стероїдні сполуки.
Застосовують як стимулюючий і тонізуючий засіб,
що сприяє поліпшенню обміну речовин, при
бронхітах, бронхіальній астмі, туберкульозі.

Гірка мирра (Commiphora mukul)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить ефірне масло, пектини, слиз,
смолу.
Має антиоксидантні, кровоочисні, антисептичні, протигрибкові, протинабрякові, аналгетичні, протизапальні, протиспазматичні, ранозагоювальні, в’яжучі,
абсорбуючі властивості.

Пікрориза курроа (Picrorhiza kurroa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні
глікозиди – пікрозиди I і II та куткозид.
Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі,
антисептичні, антибактеріальні й імуномодулюючі
властивості.

Перець довгий (Piper longum)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: корінь містить алкалоїди піперидин
і піперлонгумінін, дигідростігмастерол, восковий
алкалоїд N-ізобутіл-декатранс-2-транс-4-діенамід,
терпенові речовини.
Має сильну антисептичну дію й тонізує органи
шлунково-кишкового тракту. Сприяє підвищенню
апетиту, секреції шлунка та підшлункової залози,
допомагає усунути застій жовчі й нудоту.
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Пурісан Вет

Пікрориза курроа (Picrorhiza kurroa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні
глікозиди – пікрозиди I і II та куткозид.
Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі,
антисептичні, антибактеріальні й імуномодулюючі
властивості.

ǽȞȜȠȖȎșȓȞȑȳȥțȖȗȒșȭ
ȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tфруктів Момордики харанції (Momordica charantia) – 24,0 мг
tкореня Гемідесмусу індійського (Hemidesmus indicus) – 24,0 мг
tкореня Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 24,0 мг
tлистя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 20,0 мг
tʡʞʧʨʵʇʖʧʖʥʖʦʻʡʻʠʞʨʖʟʧʲʠʤʼ 4NJMBYDIJOB o ʢʙ
tкореня Марени серцелистої (Rubia cordifolia) – 12,0 мг
tкореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 10,0 мг
tкореня Аїру болотного (Acorus calamus) – 10,0 мг
tкореня Барбарису остистого (Berberis aristata) – 8,0 мг
tʦʤʧʡʞʣʞʆʩʨʠʞʡʻʠʖʦʧʲʠʤʼ 'VNBSJBPóDJOBMJT o ʢʙ
tкореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 3,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 2,0 мг
tфруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 2,0 мг
tфруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 2,0 мг
tдопоміжні речовини: фруктоза – qs.
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фіто- комплексу
ПУРІСАН ВЕТ, володіють протиалергійними, антигістамінними, протизапальними, бактерицидними, жовчогінними та сечогінними властивостями. Покращують обмін речовин, нормалізують склад крові, посилюють
гепатозахисну функцію печінки та секреторну функцію шлунка. Підвищують імунітет, зменшують свербіж, набряки на шкірі та слизових оболонках.
ПОКАЗАННЯ
ПУРІСАН ВЕТ застосовують котам та собакам малих порід для профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування алергійних
станів – полінозів, алергійного риніту, кон’юнктивіту, дерматиту, харчової та медикаментозної алергії.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст
капсули з вологим кормом у таких дозах: коти, собаки до 5 кг – 1 капсула
1 раз на 48 год., коти, собаки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., собаки
від 10 кг до 20 кг – 2 капсули 1 раз на 24 год.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Момордика харанція (Momordica charantia)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоти, алкалоїди,
сапоніни, феноли й олії. Плоди багаті на вітамін С,
вітаміни групи В, кальцій і каротин.
Застосовується для лікування псоріазу, екземи,
вугрової висипки, фурункульозу, а також деяких
простудних захворювань. Екстракт із плодів допомагає знищувати стафілококи й стрептококи, а
також сприяє зниженню рівня загального холестерину та рівня цукру в організмі.

Гемідесмус індійський (Hemidesmus indicus)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерпенові та стероїдні сапоніни – лупеолу, амірин, а
також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і
дубильні кислоти.
Використовується як протизапальний і кровоочисний засіб, при лікуванні хвороб печінки, ревматизмі,
подагрі, покращує регенерацію при лікуванні шкірних
захворювань, навіть таких, як псоріаз і герпес.

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.

Сасапаріль китайська (Smilax china)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни, основні –
олігозиди паріллін та сарсапаріллозид, похідні
сарсапогеніну.
Застосовують як сечогінний, протисифілітичний
засіб.

Марена серцелиста (Rubia cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
алантоїн, коріння – алкалоїди. Рослина є джерелом
фітоекдизонів.
Застосовують при бактеріальних, алергічних і
грибкових інфекціях шкіри.

Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин й азотисті основи –
холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і
сприяють очищенню крові.

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.

Барбарис остистий (Berberis aristata)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кора й коріння містять алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальмітін, колумбін.
Застосовують при очних хворобах, дисфункції
печінки, як тонізуючий, в’яжучий, жарознижувальний засіб, а також при вуграх та екземі.

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.

* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Пурісан Вет 20

Пікрориза курроа (Picrorhiza kurroa)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: кореневища містять іридоїдні
глікозиди – пікрозиди I і II та куткозид.
Має антиоксидантні, протизапальні, тонізуючі,
антисептичні, антибактеріальні й імуномодулюючі
властивості.

+

ǽȞȜȠȖȎșȓȞȑȳȥțȖȗȒșȭ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
КЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tфруктів Момордики харанції (Momordica charantia) – 120,0 мг
tкореня Гемідесмусу індійського (Hemidesmus indicus) – 120,0 мг
tкореня Пікроризи курроа (Picrorhiza kurroa) – 120,0 мг
tлистя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 100,0 мг
tʡʞʧʨʵʇʖʧʖʥʖʦʻʡʻʠʞʨʖʟʧʲʠʤʼ 4NJMBYDIJOB o ʢʙ
tкореняМарени серцелистої (Rubia cordifolia) – 60,0 мг
tкореня Тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) – 50,0 мг
tкореня Аїру болотного (Acorus calamus) – 50,0 мг
tкореня Барбарису остистого (Berberis aristata) – 40,0 мг
tʦʤʧʡʞʣʞʆʩʨʠʞʡʻʠʖʦʧʲʠʤʼ 'VNBSJBPóDJOBMJT o ʢʙ
tкореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 15,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 10,0 мг
tфруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 10,0 мг
tфруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 10,0 мг
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ПУРІСАН ВЕТ 20+, володіють протиалергійними, антигістамінними, протизапальними, бактерицидними, жовчогінними та сечогіннимивластивостями. Покращують обмін речовин, нормалізують склад крові, посилюють
гепатозахисну функцію печінки та секреторну функцію шлунка. Підвищують імунітет, зменшують свербіж, набряки на шкірі та слизових оболонках.
ПОКАЗАННЯ
ПУРІСАН ВЕТ 20+ застосовують собакам середніх та великих порід для
профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування
алергійних станів – полінозів, алергійного риніту, кон’юнктивіту, дерматиту, харчової та медикаментозної алергії.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: собаки
від 20 до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз
на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Момордика харанція (Momordica charantia)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоти, алкалоїди,
сапоніни, феноли й олії. Плоди багаті на вітамін С,
вітаміни групи В, кальцій і каротин.
Застосовується для лікування псоріазу, екземи,
вугрової висипки, фурункульозу, а також деяких
простудних захворювань. Екстракт із плодів допомагає знищувати стафілококи й стрептококи, а
також сприяє зниженню рівня загального холестерину та рівня цукру в організмі.

Гемідесмус індійський (Hemidesmus indicus)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерпенові та стероїдні сапоніни – лупеолу, амірин, а
також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і
дубильні кислоти.
Використовується як протизапальний і кровоочисний засіб, при лікуванні хвороб печінки, ревматизмі,
подагрі, покращує регенерацію при лікуванні шкірних
захворювань, навіть таких, як псоріаз і герпес.

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.

Сасапаріль китайська (Smilax china)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни, основні –
олігозиди паріллін та сарсапаріллозид, похідні
сарсапогеніну.
Застосовують як сечогінний, протисифілітичний
засіб.

Марена серцелиста (Rubia cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Російська,
Британська фармакопея.
Властивості: насіння містить жирні кислоти,
алантоїн, коріння – алкалоїди. Рослина є джерелом
фітоекдизонів.
Застосовують при бактеріальних, алергічних і
грибкових інфекціях шкіри.

Тиноспора серцелиста (Tinospora cordifolia)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить ізохінолінові алкалоїди: берберин, ятроризин, пальматин, а також апорфіновий алкалоїд магнофлорин й азотисті основи –
холін.
Застосовується як діуретичний і тонізуючий засіб.
Алкалоїди мають курареподібну активність і
сприяють очищенню крові.

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.

Барбарис остистий (Berberis aristata)
Джерело: Аюрведична, Європейська фармакопея.
Властивості: кора й коріння містять алкалоїди:
берберин, ятроризин, пальмітін, колумбін.
Застосовують при очних хворобах, дисфункції
печінки, як тонізуючий, в’яжучий, жарознижувальний засіб, а також при вуграх та екземі.

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.
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Мансі Вет

Вітанія снодійна (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.

ǲșȭțȜȞȚȎșȪțȜȑȜȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ
țȓȞȐȜȐȜȴȟȖȟȠȓȚȖȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘ
ȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʦʤʧʡʞʣʞɭʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤʯʞʨʤʡʞʧʣʞʠʖ #BDPQBNPOOJFSJ o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʃʖʦʚʩʻʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤ /BSEPTUBDIZTKBUBNBOTJ o ʙ
tʠʤʦʛʣʵɸʻʨʖʣʻʼʧʣʤʚʻʟʣʤʼ 8JUIBOJBTPNOJGFSB o ʢʙ
tʠʘʻʨʠʞʈʦʤʵʣʚʞʚʖʢʖʧʲʠʤʼ 3PTBEBNBTDFOB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɸʴʣʠʖ &WPMWVMVTBMTJOPJEFT o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞʌʛʣʨʛʡʡʞʖʝʻʖʨʧʲʠʤʼ $FOUFMMBBTJBUJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ
tʠʤʦʞʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʖʦʚʜʩʣʞ 5FSNJOBMJBBSKVOB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɸʖʡʛʦʻʖʣʞʘʖʡʡʻʭʻ 7BMFSJBOBXBMMJDIJ o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ
tʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRT
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
МАНСІ ВЕТ, сприяють нормалізації роботи нервової системи.
ПОКАЗАННЯ
МАНСІ ВЕТ застосовують котам та собакам малих 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.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст
капсули з вологим кормом у таких дозах: коти, собаки до 5 кг – 1 капсула
1 раз на 48 год., коти, собаки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., собаки
від 10 кг до 20 кг – 2 капсули 1 раз на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Троянда дамаська (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.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

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.

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, бетагургунен; 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.
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Вітанія снодійна (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.

Мансі Вет 20

+

ǲșȭțȜȞȚȎșȪțȜȑȜȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ
țȓȞȐȜȐȜȴȟȖȟȠȓȚȖȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣ
ȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʦʤʧʡʞʣʞɭʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤʯʞʨʤʡʞʧʣʞʠʖ #BDPQBNPOOJFSJ o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʃʖʦʚʩʻʣʚʻʟʧʲʠʤʙʤ /BSEPTUBDIZTKBUBNBOTJ o ʙ
tʠʤʦʛʣʵɸʻʨʖʣʻʼʧʣʤʚʻʟʣʤʼ 8JUIBOJBTPNOJGFSB o ʢʙ
tʠʘʻʨʠʞʈʦʤʵʣʚʞʚʖʢʖʧʲʠʤʼ 3PTBEBNBTDFOB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɸʴʣʠʖ &WPMWVMVTBMTJOPJEFT o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞʌʛʣʨʛʡʡʞʖʝʻʖʨʧʲʠʤʼ $FOUFMMBBTJBUJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ
tʠʤʦʞʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʖʦʚʜʩʣʞ 5FSNJOBMJBBSKVOB o ʢʙ
tʦʤʧʡʞʣʞɸʖʡʛʦʻʖʣʞʘʖʡʡʻʭʻ 7BMFSJBOBXBMMJDIJ o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
МАНСІ ВЕТ 20+, сприяють нормалізації роботи нервової системи.
ПОКАЗАННЯ
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.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: собаки
від 20 до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз
на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Троянда дамаська (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.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

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.

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, бетагургунен; 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.
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Крумі Вет

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.

ǲșȭȐȖȐȓȒȓțțȭȑȓșȪȚȳțȠȳȐȕȜȞȑȎțȳȕȚȡ

ȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUB*OEJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʅʤʡʞʣʩʢʤʦʧʲʠʤʙʤ "SUJNJTJBNBSJUJNB  ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʧʖʪʛʨʞʚʞ 'FSVMBBTBGPFUJEB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʍʖʧʣʞʠʩ "MMJVNTBUJWVN o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʡʤʛʘʛʦʖ "MPFWFSB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵʅʖʥʖʼ $BSJDBQBQBZB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ
tʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRT
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
КРУМІ ВЕТ, володіють протипаразитарними, протигрибковими і антибактеріальними властивостями. Нор- малізують роботу печінки та жовчного
міхура. Покращують травлення, активізують перистальтику кишечника.
ПОКАЗАННЯ
КРУМІ ВЕТ застосовують котам та собакам малих порід для знищення і
виведення з організму статевозрілих гельмінтів (цестод, нематод, трематод), яєць, личинок та продуктів їх життєдіяльності.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст
капсули з вологим кормом у таких дозах: коти, собаки до 5 кг – 1 капсула
1 раз на 48 год., коти, собаки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., собаки
від 10 кг до 20 кг – 2 капсули 1 раз на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

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 морський (Artimisia maritima)
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.

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.
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+

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.

ǲșȭȐȖȐȓȒȓțțȭȑȓșȪȚȳțȠȳȐȕȜȞȑȎțȳȕȚȡ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tʡʞʧʨʵɶʝʖʚʻʦʖʫʨʞʻʣʚʻʟʧʲʠʤʼ "[BEJSBDIUB*OEJDB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʅʤʡʞʣʩʢʤʦʧʲʠʤʙʤ "SUJNJTJBNBSJUJNB  ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʧʖʪʛʨʞʚʞ 'FSVMBBTBGPFUJEB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʈʞʣʤʧʥʤʦʞʧʛʦʬʛʡʞʧʨʤʼ 5JOPTQPSBDPSEJGPMJB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʈʛʦʢʻʣʖʡʻʼʭʛʗʩʡʞ 5FSNJOBMJBDIFCVMB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʀʩʦʠʩʢʞʚʤʘʙʤʼ $VSDVNBMPOHB o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵɶʼʦʩʗʤʡʤʨʣʤʙʤ "DPSVTDBMBNVT o ʢʙ
tʠʤʦʛʣʵʍʖʧʣʞʠʩ "MMJVNTBUJWVN o ʢʙ
tʡʞʧʨʵɶʡʤʛʘʛʦʖ "MPFWFSB o ʢʙ
tʡʞʧʨʵʅʖʥʖʼ $BSJDBQBQBZB o ʢʙ
tʪʦʩʠʨʻʘʊʻʡʡʖʣʨʩʧʩʛʢʗʡʻʠʞ 1IZMMBOUIVTFNCMJDB o ʢʙ
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
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.
ПОКАЗАННЯ
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.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: собаки
від 20 до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз
на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

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 морський (Artimisia maritima)
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.

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.
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Глюко Вет

Гуньба сінна (Trigonella foenum-graecum)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська,
Російська фармакопея.
Властивості: містить білки, жири, вуглеводи; мінеральні речовини: залізо, калій, кальцій, магній, натрій,
селен, фосфор, цинк; вітаміни: А, В1, В2, В9 (фолієва
кислота), РР, С; активні речовини: стероїдні сапоніни,
холін, лецитин, фітостероли, тригонелін; галактоманнан – «камедь гуньби сінної»; слизові й гіркі речовини.
Порошок з насіння гуньби має цілющий вплив на
серцево-судинну систему. Насіння гуньби сприяє
зниженню рівня «поганого» холестерину в крові.
Допомагає при діабеті. Вміщені в ній галактоманнани
сприяють перешкоджанню всмоктуванню цукру в
кров і підвищують толерантність до глюкози. Крім
того, вона містить практично всі важливі амінокислоти, які стимулюють вироблення природного інсуліну.

ǲșȭȘȜțȠȞȜșȬȞȳȐțȭȑșȬȘȜȕȖ

ȡȘȜȠȳȐȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти
tʡʞʧʨʵɺʜʻʢʣʛʢʞʧʞʡʲʘʛʧʨʦʞ (ZNOFNBTZMWFTUSF o ʢʙ
tфруктів Момордики харанції (Momordica charantia) – 30,0 мг,
tнасіння Гуньби сінної (Trigonella foenum-graecum) – 30, 0 мг,
tʣʖʧʻʣʣʵɫʘʙʛʣʻʼɺʜʖʢʗʤʡʖʣʞ &VHFOJBKBNCPMBOB o ʢʙ
tкори Птерокарпуса мішковидного (Pterocarpus marsupium) – 16,0 мг,
tʕʠʻʦʬʻʘʧʡʖʣʠʞʫ 5SJCVMVTUFSSFTUSJT o ʢʙ
tʂʩʢʻʟʤ "TQIBMUVNQVOKBCJBOVN o ʢʙ
tʚʤʥʤʢʻʜʣʻʦʛʭʤʘʞʣʞʪʦʩʠʨʤʝʖoRT
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ГЛЮКО ВЕТ, сприяють нормалізації рівня глюкози в крові. Фітокомплекс
володіє гіпоглікемічними, протизапальними, мембраностабілізуючими
та антиоксидантними властивостями. ГЛЮКО ВЕТ нормалізує показники
вуглеводного та ліпідного обміну, обмежує дистрофічні і некротичні
процеси в підшлунковій залозі.
ПОКАЗАННЯ
ГЛЮКО ВЕТ застосовують котам та собакам малих порід при цукровому
діабеті, який супроводжується поліурією (часте сечовипускання), полідипсією (неприродна сильна, невгамовна спрага), циститом, постійним
відчуттям голоду, різкою втратою ваги, запахом ацетону з пащі, діабетичною катарактою.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст
капсули з вологим кормом у таких дозах: коти, собаки до 5 кг – 1 капсула
1 раз на 48 год., коти, собаки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., собаки
від 10 кг до 20 кг – 2 капсули 1 раз на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Якірці сланкі (Tribulis terrestris)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни (не менше
ніж 0,7%), агліконом яких є діосгенін.
Якірці сланкі мають антидепресивну, протизапальну, протидіабетичну дію, зокрема тому, що сприяють підвищенню рівня інсуліну.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Джімнема сильвестра (Gymnema sylvestre)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить джимнемову кислоту.
Допомагає регулювати рівень цукру в крові,
підтримує утворення інсуліну в організмі, сприяє
нормалізації обміну вуглеводів.

Момордика харанція (Momordica charantia)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоти, алкалоїди,
сапоніни, феноли й олії. Плоди багаті на вітамін С,
вітаміни групи В, кальцій і каротин.
Застосовується для лікування псоріазу, екземи,
вугрової висипки, фурункульозу, а також деяких
застудних захворювань. Екстракт із плодів сприяє
знищенню стафілококу й стрептококу, а також
допомагає знизити рівень загального холестерину
та рівень цукру в організмі.

Еугенія джамболан (Eugenia jambolana)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить дубильні речовини, смоли.
Насіння сприяє зниженню рівня цукру в крові.

Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої
системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози, харчових розладах,
також діє як очищувач крові.

Птерокарпус мішкоподібний (Pterocarpus marsupium)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди C-глюкозиди,
(бензофуран, D-глюкопіранозид, гідроксібензіліден, гідроксібензіл, глюкопіранозид, а також –
стільбен, птеростільбен і катехін-епікатехін.
Птерокарпус має тонізуючі, в’яжучі, антисептичні,
протизапальні властивості. Використовують для
балансу рівня цукру й нормалізації обміну речовин.

37

Гуньба сінна (Trigonella foenum-graecum)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська,
Російська фармакопея.
Властивості: містить білки, жири, вуглеводи; мінеральні речовини: залізо, калій, кальцій, магній, натрій,
селен, фосфор, цинк; вітаміни: А, В1, В2, В9 (фолієва
кислота), РР, С; активні речовини: стероїдні сапоніни,
холін, лецитин, фітостероли, тригонелін; галактоманнан – «камедь гуньби сінної»; слизові й гіркі речовини.
Порошок з насіння гуньби має цілющий вплив на
серцево-судинну систему. Насіння гуньби сприяє
зниженню рівня «поганого» холестерину в крові.
Допомагає при діабеті. Вміщені в ній галактоманнани
сприяють перешкоджанню всмоктуванню цукру в
кров і підвищують толерантність до глюкози. Крім
того, вона містить практично всі важливі амінокислоти, які стимулюють вироблення природного інсуліну.

Глюко Вет 20+
ǲșȭȘȜțȠȞȜșȬȞȳȐțȭȑșȬȘȜȕȖ
ȡȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
КЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти
tлистя Джімнеми сильвестри (Gymnema sylvestre) – 150,0 мг,
tфруктів Момордики харанції (Momordica charantia) – 150,0 мг,
tнасіння Гуньби сінної (Trigonella foenum-graecum) – 150, 0 мг,
tнасіння Євгенії Джамболани (Eugenia jambolana) – 110,0 мг,
tкори Птерокарпуса мішковидного (Pterocarpus marsupium) – 80,0 мг,
tʕʠʻʦʬʻʘʧʡʖʣʠʞʫ 5SJCVMVTUFSSFTUSJT o ʢʙ
tʂʩʢʻʟʤ "TQIBMUVNQVOKBCJBOVN o ʢʙ
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ГЛЮКО ВЕТ 20+, сприяють нормалізації рівня глюкози в крові. Фітокомплекс володіє гіпоглікемічними, протизапальними, мембраностабілізуючими та антиоксидантними властивостями. ГЛЮКО ВЕТ 20+ нормалізує
показники вуглеводного та ліпідного обміну, обмежує дистрофічні і
некротичні процеси в підшлунковій залозі.
ПОКАЗАННЯ
ГЛЮКО ВЕТ 20+ застосовують собакам середніх та великих порід при
цукровому діабеті, який супроводжується поліурією (часте сечовипускання), полідипсією (неприродна сильна, невгамовна спрага), циститом,
постійним відчуттям голоду, різкою втратою ваги, запахом ацетону з
пащі, діабетичною катарактою.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: собаки
від 20 до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз
на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Якірці сланкі (Tribulis terrestris)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить стероїдні сапоніни (не менше
ніж 0,7%), агліконом яких є діосгенін.
Якірці сланкі мають антидепресивну, протизапальну, протидіабетичну дію, зокрема тому, що сприяють підвищенню рівня інсуліну.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

Джімнема сильвестра (Gymnema sylvestre)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить джимнемову кислоту.
Допомагає регулювати рівень цукру в крові,
підтримує утворення інсуліну в організмі, сприяє
нормалізації обміну вуглеводів.

Момордика харанція (Momordica charantia)
Джерело: Аюрведична, Китайська фармакопея.
Властивості: містить амінокислоти, алкалоїди,
сапоніни, феноли й олії. Плоди багаті на вітамін С,
вітаміни групи В, кальцій і каротин.
Застосовується для лікування псоріазу, екземи,
вугрової висипки, фурункульозу, а також деяких
застудних захворювань. Екстракт із плодів сприяє
знищенню стафілококу й стрептококу, а також
допомагає знизити рівень загального холестерину
та рівень цукру в організмі.

Еугенія джамболан (Eugenia jambolana)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить дубильні речовини, смоли.
Насіння сприяє зниженню рівня цукру в крові.

Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої
системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози, харчових розладах,
також діє як очищувач крові.

Птерокарпус мішкоподібний (Pterocarpus marsupium)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить флавоноїди C-глюкозиди,
(бензофуран, D-глюкопіранозид, гідроксібензіліден, гідроксібензіл, глюкопіранозид, а також –
стільбен, птеростільбен і катехін-епікатехін.
Птерокарпус має тонізуючі, в’яжучі, антисептичні,
протизапальні властивості. Використовують для
балансу рівня цукру й нормалізації обміну речовин.
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Фемі Вет

Вітанія снодійна (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
(3-α-тіглоілоксітропан), а також анагігрін, анаферін,
кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню
обмінних процесів в організмі.

ǲșȭȞȓȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖ

ȘȳȦȜȘȠȎȟȜȏȎȘȚȎșȖȣȝȜȞȳȒ

СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tлистя Алое вера (Aloe vera) – 24,0 мг
tкореня Спаржі гроноподібної (Asparagus racemosus) – 24,0 мг
tкори Сараки індійської (Saraca indica) – 24,0 мг
tкореня Вітанії снодійної (Withania somnifera) – 20,0 мг
tкори Фікуса бенгальського (Ficus benghalensis) – 10,0 мг
tМумійо (Asphaltum punjabianum) – 10,0 мг
tкореня Гемідесмусу індійського (Hemidesmus indicus) – 8,0 мг
tфруктів Якірців сланких (Tribulis terrestris) – 6,0 мг
tлистя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 6,0 мг
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ
tкореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 6,0 мг
tкореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 6,0 мг
tкамеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 4,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 2,0 мг
tфруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 2,0 мг
tфруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 2,0 мг
tдопоміжні речовини: фруктоза – qs.
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів.
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фітокомплексу
ФЕМІ ВЕТ, сприяють нормалізації роботи репродуктивної системи. Володіють протизапальними та бактерицидними властивостями, нормалізують
гормональний фон, покращують лактацію у сук, які вигодовують цуценят.
ПОКАЗАННЯ
ФЕМІ ВЕТ застосовують кішкам та сукам малих порід для профілактики та
в комплексі з лікарськими препаратами для лікування захворювань
репродуктивної системи, змін гормонального фону, патологічних
порушень внаслідок пологів, агалактії.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика або змішують вміст капсули
з вологим кормом у таких дозах: кішки, суки до 5 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год.,
кішки, суки до 10 кг – 1 капсула 1 раз на 24 год., суки від 10 кг до 20 кг –
2 капсули 1 раз на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Фікус бенгальський (Ficus benghalensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить кумарини, основні з яких
псорален і бергаптен.
Має тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні, в’яжучі, ранозагоювальні, протизапальні, жарознижуючі,
протипухлинні та розсмоктувальні властивості.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

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.
Спаржа гроноподібна (Asparagus racemosus)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська
фармакопея.
Властивості: містить амінокислоту аспарагін, слиз,
крохмаль, цукор, стирол.
Використовують як тонізуючий, відхаркувальний,
жарознижувальний і сечогінний засіб, а також
засіб, що сприяє лактації.
Сарака індійська (Saraca indica)
Джерело: Аюрведична, Китайська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить дубильні речовини, залізовмісні
органічні сполуки, солі кальцію, сапоніни, кетостероли.
Застосовують як сильний загоювальний і заспокійливий засіб, також корисний для лікування
хвороб жіночої репродуктивної системи.

Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози.
Гемідесмус індійський (Hemidesmus indicus)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерпенові та стероїдні сапоніни – лупеолу, амірин, а
також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і
дубильні кислоти.
Стимулює синтез статевих гормонів і сприяє
поліпшенню обміну речовин. Використовується
для запобігання викидня.
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.

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.
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 жовчо- гінну,
сечогінну та стимулюючу дію.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін
гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і
антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої
кишки.
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Вітанія снодійна (Withania somnifera)
Джерело: Аюрведична, Британська фармакопея.
Властивості: містить алкалоїди групи тропану
(3-α-тіглоілоксітропан), а також анагігрін, анаферін,
кускогігрін, ізопеллетьерін, тропін.
Застосовується як діуретик, сприяє підвищенню
обмінних процесів в організмі.

Фемі Вет 20

+

ǲșȭȞȓȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȴȟȖȟȠȓȚȖ
ȟȜȏȎȘȟȓȞȓȒțȳȣȠȎȐȓșȖȘȖȣȝȜȞȳȒ
СКЛАД
Кожна желатинова капсула містить екстракти:
tлистя Алое вера (Aloe vera) – 120,0 мг
tкореня Спаржі гроноподібної (Asparagus racemosus) – 120,0 мг
tкори Сараки індійської (Saraca indica) – 120,0 мг
tкореня Вітанії снодійної (Withania somnifera) – 100,0 мг
tкори Фікусабенгальського (Ficus benghalensis) – 50,0 мг
tМумійо (Asphaltum punjabianum) – 50,0 мг
tкореня Гемідесмусу індійського (Hemidesmus indicus) – 40,0 мг
tфруктів Якірців сланких (Tribulis terrestris) – 30,0 мг
tлистя Азадірахти індійської (Azadirachta indica) – 30,0 мг
tʠʤʦʛʣʵɭʢʗʞʦʩʡʻʠʖʦʧʲʠʤʙʤ ;JOHJCFSPóDJOBMF o ʢʙ
tкореня Куркуми довгої (Curcuma longa) – 30,0 мг
tкореня Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 30,0 мг
tкамеді Гіркої мирри (Commiphora mukul) – 20,0 мг
tфруктів Філлантусу ембліки (Phyllanthus emblica) – 10,0 мг
tфруктів Терміналії чебули (Terminalia chebula) – 10,0 мг
tфруктів Терміналії белерики (Terminalia belerica) – 10,0 мг
Не містить генетично модифікованих організмів і хімічних консервантів
ВЛАСТИВОСТІ
Біологічно активні речовини, які містяться в екстрактах фіто- комплексу
ФЕМІ ВЕТ 20+, сприяють нормалізації роботи репродуктивної системи.
Володіють протизапальними та бактерицидними властивостями, нормалізують гормональний фон, покращують лактацію у сук, які вигодовують
цуценят.
ПОКАЗАННЯ
ФЕМІІ ВЕТ 20+ застосовують сукам середніх та великих поріддля профілактики та в комплексі з лікарськими препаратами для лікування захворювань репродуктивної системи, змін гормонального фону, патологічних
порушень внаслідок пологів, агалактії.
ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ
Дають тваринам за 30 хв. до годівлі на корінь язика у таких дозах: суки від 20
до 50 кг – 1 капсула 1 раз на 48 год., 50 кг і більше – 1 капсула 1 раз на 24 год.
* Перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією.
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Фікус бенгальський (Ficus benghalensis)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить кумарини, основні з яких
псорален і бергаптен.
Має тонізуючі, антисептичні, антибактеріальні, в’яжучі, ранозагоювальні, протизапальні, жарознижуючі,
протипухлинні та розсмоктувальні властивості.

ȘȎȝȟȡșȝȜȚȑ
ǺȳțȳȚȎșȪțȎȠȞȖȐȎșȳȟȠȪȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȒțȳȐ
ǾȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȗȘȡȞȟȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ²ȐȳȒȒȜȚȳȟȭȤȳȐ

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.
Спаржа гроноподібна (Asparagus racemosus)
Джерело: Аюрведична, Європейська, Китайська
фармакопея.
Властивості: містить амінокислоту аспарагін, слиз,
крохмаль, цукор, стирол.
Використовують як тонізуючий, відхаркувальний,
жарознижувальний і сечогінний засіб, а також
засіб, що сприяє лактації.
Сарака індійська (Saraca indica)
Джерело: Аюрведична, Китайська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить дубильні речовини, залізовмісні
органічні сполуки, солі кальцію, сапоніни, кетостероли.
Застосовують як сильний загоювальний і заспокійливий засіб, також корисний для лікування
хвороб жіночої репродуктивної системи.

Мумійо (Asphaltum punjabianum)
Джерело: Аюрведична фармакопея.
Властивості: містить мікроелементи, різноманітні
амінокислоти та жирні кислоти.
Застосовують при захворюванні сечостатевої системи, безплідді, ерозії жіночих статевих органів,
запаленні молочної залози.
Гемідесмус індійський (Hemidesmus indicus)
Джерело: Аюрведична, Американська фармакопея.
Властивості: містить кумаринові сполуки; тритерпенові та стероїдні сапоніни – лупеолу, амірин, а
також сітостерол, таніни, ефірну олію, крохмаль і
дубильні кислоти.
Стимулює синтез статевих гормонів і сприяє
поліпшенню обміну речовин. Використовується
для запобігання викидня.
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.

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.
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 жовчо- гінну,
сечогінну та стимулюючу дію.
Солодка гола (Glycyrrhiza glabra)
Джерело: Аюрведична, Російська, Британська
фармакопея.
Властивості: містить тритерпеновий сапонін
гліциризин – кальцієва та калієва солі гліциризинової кислоти.
Застосовують як протизапальний, спазмолітичний і
антисекреторний засіб при гіперацидному гастриті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої
кишки.
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