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Skupina: hlavní produkty

Renovet
Doporučení veterináře:
Renovet používám při artrózách kloubů (společně se 
Skelevetem), při problémech vodního metabolismu 
– profuzní vodnaté průjmy, studené otoky, i při 
onemocněních, která jsou provázena otoky tkání. 
Dále při léčbě alergických stavů (střídám po 4 týdnech 
s preparátem Regavet).

MVDr. Petr Hrabák
http://mvdrhrabak.cz



Popis
Přírodní bylinný koncentrát pro stimulaci činnosti orgánů odpovídajících elementu vody ve schématu Pentagram 
Energyvet. Působí přes jemné podráždění lymfatického systému, imunitního systému, ledvin, pohlavních 
orgánů, močových a pohlavních cest. Tím stimuluje tyto orgány nebo tkáně k vyšší činnosti. Celkově působí 
na očistu zvířete od nahromaděných metabolitů a udržuje optimální hladinu elektrolytů v těle. Bioinformace typu 
specifického homeopatika pro tento produkt doplňuje a potencuje účinek zastoupených bylin. 
Stimuluje činnost orgánů a tkání následujícího elementu dřeva, tj. jater, žlučníku, energetického metabolismu 
a kloubů. Tlumí nadbytečnou energii a hyperaktivitu předcházejícího elementu kovu, tj. kůže, plic, vaziva 
a tlustého střeva.

Skladování
Výrobek je nutno skladovat v suchu a temnu, uchovávat při teplotě 10–25 °C a chránit před mrazem. 
Minimální trvanlivost do data uvedeného na obalu a na etiketě.

Objem
30 ml

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

Doporučení
Před použitím je nutné dobře protřepat! U starších zvířat podávejte pouze 2 dny a ponechejte 3 dny 
přestávku. Pokud se neobjeví zhoršení příznaků, pak teprve pokračujte v podávání do 3 týdnů. Zabráníte 
tím dočasnému zhoršení zdravotního stavu – reverzní reakci. U starších zvířat je vhodné provést přípravu 
regenerace nejprve Regavetem a teprve po týdenní přestávce přistoupíme k aplikaci Renovetu.
Pro přesné zacílení regenerace doporučujeme vyhledat odbornou radu našeho poradce anebo internetovou 
poradnu veterinárního lékaře na webu energyvet.cz. Doporučujeme spotřebovat do tří měsíců po otevření.

Nežádoucí účinky a interakce
Nepodávejte současně s Regavetem anebo bez minimálně týdenní přestávky mezi těmito produkty. 
Nepodávejte při postižení ledvin a zvířatům ve špatném zdravotním stavu (kde může být postižení ledvin). 
Není vhodný pro gravidní samice.

Upozornění
Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Během užívání přípravku zajistěte dostatečný přísun vody. 
Ukládejte mimo dosah dětí!

Doporučené dávkování
PODÁVEJTE NEJDÉLE TŘI TÝDNY TAKTO:
Drobným zvířatům do 10 kg: 2 kapky 2x denně;
Zvířatům nad 10 kg do 100 kg: 1 kapku 2x denně na každých započatých 10 kg hmotnosti;
Zvířatům nad 100 kg: 5 kapek (0,3 ml) na každých 100 kg hmotnosti 2x denně.
Po třech týdnech užívání následuje jeden týden pauza.

Použití
[V závorce uveden nejvhodnější pomocný preparát pro lepší účinek.]
»   Otoky (chladné) [Cytovet].
»   Artrózy – degenerace kloubů [Skelevet].

Stimuluje
»   Zpevňuje uvolněné vazivo [Skelevet].
»   Činnost jaterní tkáně po infekci, po otravách, při metabolické poruše [Imunovet].
» Činnost žlučníku, rozpouští žlučové kameny [Fytovet].
» Osifikaci kostí (řídí vstřebávání i ukládání minerálů) [Skelevet, Omegavet].
» Zpracování nukleových kyselin (eliminuje kyselinu močovou) [Biomultivet].

Tlumí
»   Průjmy, střevní katary [Probiovet, Cytovet].
»   Záněty kůže, vyrážky, kopřivky, mazotok, horkost kůže [Audivet, Imunovet].
»   Zánět zevního ucha [Audivet, Cytovet, Imunovet].
»   Zánět plic doprovázený kašlem, horečkou [Imunovet].
»   Zánět šlach, pohrudnice, kloubního pouzdra [Skelevet].
»   Alergické stavy (nutná příprava Regavetem) [Imunovet].
»   Mírní patologický smutek [Fytovet].

Složení
Bylinný extrakt 82,6 % (Verbena officinalis, Calluna vulgaris, Solidago virgaurea, Artemisia dracunculus, 
Erigeron canadensis, Ribes nigrum, Arctium lappa, Bidens tripartita, Polygonum aviculare, Sambucus nigra, 
Tropaeolum majus, Epilobium parviflorum, Filipendula ulmaria, Geranium robertianum, Ononis spinosa), 
sorbitol – zahušťovadlo, mikrokrystalická celulóza – zahušťovadlo, voda, xantan – zahušťovadlo, grapefruitový 
extrakt – konzervant, sorbát draselný – konzervant, směs silic 0,12 %, bioinformace pro Renovet.

Renovet


