Skupina: pomocné produkty

Annovet

Doporučení veterináře:
Doporučuji jako účinný prostředek při odstraňování
intaktních tumorů mléčné žlázy a dílčí výsledky
poskytuje i u jiných typů nádorů s anaerobním
metabolismem. Působí také na těžké bakteriální
infekce střeva rezistentní k antibiotikům. Pro svůj
antibakteriální účinek je nezbytné následné podávání
probiotik.
MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.
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Další informace na
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Annovet

Složení

Skladování

koncentrovaný bylinný extrakt 90 % (Annona muricata), celulóza – zahušťovadlo, voda, xanthan
– zahušťovadlo, kyselina citronová – regulátor kyselosti, sorbát draselný – konzervant

Uchovávejte v suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě 10–25 °C. Chraňte před mrazem.
Ukládejte mimo dosah dětí. Doporučujeme spotřebovat do 3 měsíců po otevření.
Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu.

Doporučené dávkování
Popis
Koncentrát z extraktu listů jihoamerického stromu Anona ostnitá (Annona muricata) obsahující acetogeniny.
U starších zvířat se projevuje vitalizačními účinky. Působí proti křečím, má zklidňující účinky při stresu,
spolupůsobí při snižování krevního cukru, snižuje krevní tlak. Posiluje činnost srdce i imunitního systému.
Působí také antibakteriálně a jeví antiparazitární účinky proti jednobuněčným krevním parazitům. Má výrazné
selektivní cytotoxické účinky. Působí na některé typy nádorů, přičemž pro ostatní buňky těla nepředstavuje
žádné nebezpečí.

Pro všechny druhy zvířat podávejte v množství 1 až 2 kapky na každých započatých 10 kg hmotnosti zvířete
2x až 3x denně. U velkých zvířat 5 až 10 kapek na každých 100 kg hmotnosti 2x denně po dobu 3 týdnů.

Management kvality

Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza. Během
užívání přípravku zajistěte dostatečný příjem vody. Před použitím nutno protřepat. Při podávání trvajícím déle
než měsíc (včetně týdenní přestávky) je nutné aplikovat probiotika.

Výrobek byl vyvinut, vyroben a kontrolován ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008.

Upozornění

Pomocný preparát při onkologických onemocněních. Selektivně ničí buňky některých nádorů.
Zvyšuje vitalitu a chuť do života u starých zvířat anebo u zvířat při těžkých onemocněních. Působí na hojení
a zvýšení odolnosti sliznic i při infekčním onemocnění. Lze jej použít jako pomocný preparát při parazitárních
onemocněních, a to zejména způsobených jednobuněčnými parazity.

Podávejte odděleně od ostatních regeneračních preparátů s minimální pauzou 10 minut. Pokud se při
podávání objeví zvracení anebo nežádoucí sedativní (zklidňující) účinky, je nutné snížit dávkování.

Stimuluje

Snižuje krevní tlak. Nelze používat při hypotenzi. Není vhodný pro gravidní samice. Může způsobit potrat.
Nelze používat současně s léky snižujícími krevní tlak.

Tlumí
vysoký krevní tlak, nervozitu, množení jednobuněčných i vyšších parazitů, růst bakterií v zažívacím traktu,
kašel, onemocnění dýchacích cest, neuralgii (bolesti nervů), střevní koliky, horečku

30 ml

Doporučení

Použití

výkon srdce (tonus), imunitní odpověď při infekcích, apoptózu (programovanou smrt) buněk některých
typů nádorů

Objem

Nežádoucí účinky a interakce

