
Vedle regeneračních produktů 
určených pro člověka můžete to 
nejlepší v oblasti regenerace nabídnout 
i vašim zvířecím kamarádům. Je 
pro ně určena produktová řada 
Energyvet, která vychází z osvědčených 
humánních výrobků a je přizpůsobena 
mnohem citlivějšímu organismu 
zvířat. Regenerace vhodně doplňuje 
klasickou léčbu a rozšiřuje možnosti jak 
veterinárních lékařů, tak chovatelů pro 
nápravu zdravotního stavu i u chorob 
neléčitelných anebo léčitelných jen 
velice obtížně.  

Obecně lze říci, že v případě nemoci 
reagují všechna zvířata na potravinové 
doplňky mnohem lépe než lidé. Jsou 
více spjata s přírodou, více „na Zemi“, 
tady a teď, nejsou tolik oslabena 
a zatížena myšlením, předstíráním či 
přetvářkou a jsou přímější, jednodušší. 

Jejich imunitní systém je méně zatížen, 
protože je jim častěji poskytnuta 
možnost samouzdravení. V důsledku 
toho je regenerační proces přírodními 
přípravky efektivnější. K oblíbenosti 
veterinárních produktů u chovatelů 
a veterinářů přispívá jejich snadno 
využitelná forma a dobrá snášenlivost 
bez nežádoucích vedlejších účinků. Efekt 
nastupuje zpravidla rychle, stav zvířete 
se může zlepšit i během pár hodin. 
Výhodou je dobrá kombinovatelnost 
s klasickými léčivy, jejichž účinek 
produkty Energy podpoří. Lze je použít 
také jako první pomoc u akutních 
stavů a často bývají jediným účinným 
prostředkem u chronických onemocnění. 
Jsou vhodné pro všechny druhy zvířat. 
Pro farmáře a chovatele hospodářských 
zvířat představuje velký přínos i to, že 
užívání přípravků neovlivňuje kvalitu 
mléka, masa a dalších živočišných 

produktů. Další výhodou je zkrácení 
doby léčby a snížení jejích nákladů. 

REGENERACE VYTVÁŘÍ 
PODMÍNKY PRO UZDRAVENÍ
Regenerace je návrat funkce orgánu či 
tkáně do původního stavu. Je podmíněna 
odpočinkem. Postižená tkáň, orgán nebo 
funkce těla potřebují pomoc, aby nabraly 
energii pro změnu k lepšímu. Na rozdíl 
od klasické léčby proto nepůsobíme na 
postižený orgán, ale vytváříme podmínky 
pro jeho lepší výživu, odvod zplodin 
látkové přeměny – metabolismu, zvýšení 
aktivity metabolismu, posílení odolnosti 
či pro zlepšení řízení funkcí autonomním 
nervovým systémem. Co přesně je třeba 
řešit, prozradí práce s Pentagramem® 
Energyvet, kde jsou základní prvky Oheň, 
Země, Kov, Voda a Dřevo propojeny 
pomyslnou energií ve směru pohybu 
hodinových ručiček. 

Veterinární řada
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Tělo dokáže vždy zvýšit aktivitu jen 
u jedné ze svých základních funkcí. 
Odolnost, která chrání před vnějšími 
i vnitřními nepříznivými vlivy, podporuje 
Virovet. Úkolem Renovetu je očista 
organismu a hospodaření s vodou 
vytvářející optimální iontové prostředí 
pro práci enzymů celého těla. Samotný 
metabolismus a výroba biologicky 
aktivních látek je doménou Regavetu. 
Jejich transportu do místa určení v rámci 
těla pomůže Korovet. Tyto látky jsou 
pak využity v podobě sekreční aktivity 
či tvorby nových buněk, jež podporuje 
Gynevet. 
Těchto pět základních bylinných 
koncentrátů tvoří Pentagram® Energyvet. 
Doplňují jej dva bylinné přípravky. 
Kingvet, který stimuluje veškerý tělesný 
pohyb vně i uvnitř těla na buněčné 
úrovni, a Etovet podporující činnost 
oslabených nervových center. 

DALŠÍ PRODUKTY 
Vedle hlavních přípravků existují také 
pomocné produkty, u nichž je indikace 
mnohem snazší. Jsou stejně jako bylinné 
koncentráty čistě přírodního původu 
s vysokou využitelností v organismu 
zvířete. Cytovet odstraňuje toxickou 
zátěž, kyselost v těle a nežádoucí 
produkty zánětu, Imunovet napomáhá 
hojení a působí jako přírodní a neškodné 
antibiotikum, Skelevet doplňuje svými 

účinky kostní minerály a nativní kolagen. 
Fytovet obsahuje minerály a stopové 
prvky v nejlépe využitelné koloidní 
formě, Omegavet je zdrojem vitaminů 
rozpustných v tucích spolu s omega-
-nenasycenými mastnými kyselinami. 
Probiovet je probiotikum, vhodné při 
krmení granulemi a krmivy obsahujícími 
chemické konzervanty, které mají 
negativní vliv na zdravé zažívání. Annovet 
je cenný pro ničení nádorových buněk, 
některých parazitů a bakterií rezistentních 
k antibiotikům. Dva přípravky jsou 
určeny k vnějšímu používání: Audivet na 
povrchové ošetření zánětů a zklidňující 
šampon Epivet proti vnějším parazitům. 
Podrobnosti včetně indikací pro každý 
jednotlivý přípravek najdete v přehledu 
produktů, v produktových letácích a na 
webových stránkách www.energyvet.cz. 

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ 
PŘÍPRAVEK?
Základem používání regeneračních 
produktů je práce s Pentagramem® 
Energyvet, pomocí něhož lze odhalit 
původ onemocnění, jeho další vývoj 
v organismu a nejvhodnější hlavní 
regenerační přípravek. Další jednoduchou 
pomůckou pro výběr správného 
produktu je Grafikon vycházející ze 
zákonitostí Pentagramu®.  Můžete si jej 
koupit prostřednictvím e-shopu nebo 
je k dostání v každém Klubu Energy 
a u dalších prodejců. E-shop a veškeré 

další potřebné informace najdete na 
www.energyvet.cz. Součástí webových 
stránek je také internetová poradna, 
seznam nejčastějších indikací podle 
jednotlivých orgánových systémů, 
kazuistiky – případové studie a také 
přehled onemocnění, kde se dozvíte 
o zdravotním problému svého zvířecího 
průvodce prakticky vše, včetně klasické 
léčby a optimální regenerace. 

MAGAZÍN ANIMAL 
Každé tři měsíce vychází tištěný magazín 
Animal, který přináší nejen informace 
o praktickém používání veterinárních 
přípravků, ale také zajímavosti a zábavu 
pro milovníky zvířat. V elektronické 
podobě vydáváme internetový měsíčník 
Animal Aktuálně.
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