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teplotu, a tak infekce nebývají natolik 
nebezpečné jako u člověka. Vysoká 
teplota viry poměrně spolehlivě likviduje. 
Při podezření na nákazu kombinovat 
Vironal s Drags Imunem a nebo v případě 
již rozvinuté psinky i s homeopatikem 
Oscillococcinum.

DROSERIN KRÉM

je vhodný při kašli, kdy se aplikuje 
na oblast průdušnice nebo průdušek 
minimálně 3x denně. Při kožních 
nemocech je vhodný na veškeré mokvavé 
ekzémy spolu s Artrinem. Nejprve 
aplikujeme Droserin a po jeho vstřebání 
naneseme Artrin. Stejným způsobem 
lze aplikovat na kožní léze s tendencí 
k vytváření vřídků a s tendencí k hnisání.

DRAGS IMUN

u všech infekčních stavů, po operacích, 
na zrychlení hojení ran, v případě 
krvácení, u onkologických procesů.

PROBIOSAN

většinou si zvířata doplňují potřebné 
bakterie na vycházce. Užitečný je 
u mláďat do doby maximálního růstu 
nebo po léčbě antibiotiky, využití tohoto 
probiotika předurčují perverzní chutě 
(např. požírání výkalů). Je vhodný také při 
dlouhodobě průjmovité stolici. 

PERALGIN

při kožních problémech nejasného 
původu, při celkově oslabené imunitě, 
při alergiích, poruchách rozmnožování.

CHLORELLA

na podporu rozvoje střevní mikrofl óry, 
neuškodí při jakékoli zchátralosti 
organismu. Bez omezení.

FLAVOCEL

vitamin C si většina zvířat dokáže 
vytvořit. Výjimkou jsou jen morčata, 
opice a samozřejmě člověk. Vhodný 
je v rekonvalescenci po infekci nebo 
úrazech a operacích.

VITAMARIN

vhodný doplněk při používání Gynexu, 
King Kongu a v některých případech 
(spíše nervové postižení) spolu 
s Korolenem.

SKELETIN

podpora léčby artrózy, zejména u velkých 
plemen zvířat, pro mláďata v období růstu 
proti rachitidě (křivici), při zlomeninách.



CYTOSAN

obecné použití, hodí se zejména pro 
starší zvířata, při zažívacích problémech 
doprovázených průjmy, u těžkých stavů 
s podezřením na nádorové stavy, při 
intoxikaci z krmiva, u všech onkologických 
procesů, kde zpomaluje růst nádoru 
a brání vytváření metastáz. Můžete 
používat bez omezení. Při nádorových 
onemocněních je nutné užívat alespoň 
1 tobolku 1x denně minimálně 2 měsíce 
bez přestávky. Vhodné je zvýšit dávku 
v prvním týdnu podávání.

REGALEN

všeobecně u zažívacích potíží 
doprovázených nechutenstvím, 
zvracením a průjmy, při přecitlivělosti 
na bolest (bolestivá srst), začínající 
šedý zákal čočky, suché ekzémy, 
suchá a nekvalitní srst, zápach z tlamy. 
V některých případech působí pozitivně 
na močové kameny. Uplatní se i při 
poruchách metabolismu.

PROTEKTIN KRÉM

působí pozvolněji a mírněji než 
koncentrát na stejné indikace jako 
v případě Regalenu. Má dobrý účinek 
při nesymetrických ztrátách srsti, pokud 

nejsou u kořene ocasu. Pak bývá problém 
s análními žlázkami, a pokud se zvíře 
zrovna nevyprazdňuje, je na místě 
aplikovat Ruticelit krém. Při používání 
Protektinu nebývají reverze, jestliže se 
nejedná přímo o ekzém. 

RENOL

ovlivňuje metabolismus vody 
a minerálních látek. Aktivuje činnost 
vylučovacího systému, a tím zabraňuje 
předčasnému stárnutí. Hodí se pro 
všechna stárnoucí zvířata. Zabraňuje 
šedivění srsti, příznivě působí na 
mokvavé ekzémy. U starých zvířat 
preventivní podávání prodlužuje život 
a zlepšuje stav kloubů. Vhodně působí 
při bakteriálních infekcích, při angínách 
a při postižení lymfatického systému 
včetně mízních uzlin. Své využití najde 
při nezánětlivých otocích a vodnatých 
cystách. Působí na zelený zákal oka, 
chronické děložní problémy, močové 
kameny, časté otitidy (bývají reverzní 
reakce!), kde pomůže lokální ošetření 
Audironem. Renol by mohl pomoci spolu 
s léčivy i při vodě v plicích a perikardu.

ARTRIN KRÉM

při jakémkoli svalovém nebo kloubním 
poranění či bakteriální infekci (po 3 dnech 
probíhající infekce se mění i viróza na 
bakteriální infekci). Opět jako alternativa 

Renolu a King Kongu v uvedených 
indikacích. Při jakýchkoli bolestivých 
stavech bez zarudnutí. Lze použít i jako 
prostředek pro problémy s cestováním 
v autě nebo jiném prostředku, při 
kinetóze.

STIMARAL

je účinný při hyperaktivitě, virózách 
pozdně zimního a jarního období, 
nervozitě, fobiích ze střílení, ticích 
a třesech svaloviny, pro celkové zklidnění 
a stimulaci fyzických sil. Stimuluje obnovu 
nervů po operacích anebo úrazech. 
Zlepšuje schopnost učení, zlepšuje 
koncentraci.

DROSERIN KRÉM

působí většinou jen na infekční vlivy 
zvládnutelné Stimaralem.

KING KONG

pomáhá při jakémkoli postižení svalové 
tkáně včetně hladké a srdeční svaloviny. 
Zesiluje peristaltiku střeva a výkonnost 
svěračů. Vhodný jako doplněk pro léčbu 
jakékoli bakteriální infekce. Pouze pro 
angínu a obecně pro problémy lymfatické 
je vhodnější Renol. Urychluje hojení ran, 
pohmožděnin a hematomů (v pozdějším 
stadiu). Odstraňuje svalovou únavu 
a následné bolesti ve svalech. Vhodný 
pro potenci samců.

ARTRIN KRÉM

v mírnější formě plně pokrývá indikace 
King Kongu. Je účinný při bolestivosti ve 
svalech a kloubech.

FYTOMINERAL

vhodný jako přídavek do vody pro 
plazy i ptáky jako bezpečný zdroj 
minerálních látek, u savců na zlepšení 
kvality srsti a kůže, podpůrný prostředek 
pro rekonvalescenci po chirurgických 
zákrocích a těžkých infekcích, lokálně 
na kůži snižuje intenzitu svrbění. Nelze 
doporučit dlouhodobé používání (více než 
3 x 3 týdny), protože může snížit využití 
minerálů z přirozené potravy. 

GYNEX

u obézních zvířat s hormonálními 
poruchami, epileptické stavy u samic, 
pseudogravidita (falešná březost), 
tendence k nádorovým stavům, zvlášť 
vhodné pro retrívry, buldočky a obecně 
plemena lymfatického typu, na srdeční 
problémy související se stresem. 
Je nejúčinnější ze všech koncentrátů 
na závěrečnou regeneraci po předchozí 
léčbě. Působí na lepší hojení poraněných 
nervů, na problémy hormonálního 
systému. Účinkuje proti dlouhodobému 
stresu. Napomáhá normalizovat 
reprodukční cyklus, je vhodný pro zvířata, 
která mají problémy s odchovem mláďat. 
Může pomoci i u naprosto neplodných 
samic. Mohl by řešit odmítání mláděte 
stresovanou samicí.

CYTOVITAL KRÉM

plně pokrývá indikace Gynexu. Podobně 
jako Protektin se uplatňuje při ztrátách 
srsti, tentokrát symetrických podle 
osy těla. Ukončuje regeneraci kožních 
problémů. Neocenitelný je při zánětech 
nervů.

KOROLEN

cévní a srdeční problémy. Preventivně 
u zvířat citlivých k nadměrnému teplu, 
ale v období před nástupem vysokých 
teplot. V ročním cyklu je nejvhodnější 
preventivní podávání v polovině května. 
Dále působí na epilepsie u samců (spolu 
s Fytomineralem), nádorové stavy, drobné 
papoušky a pěvce chované v malých 
klecích a občas pouštěné na prolet v bytě 
(např. papoušek vlnkovaný – andulka), 
cévní problémy u zvířat mimo problémů 
srdečních jsou spíš výjimečné. U velmi 
malých zvířat a ptáků je nejvhodnější 
naředit koncentrát (1 kapka) do pitné vody 
nebo do krmiva. 
Korolen a Ruticelit krém jsou indikovány 
při jakémkoli překrvení, při zánětech 
a čerstvých hematomech. 

RUTICELIT KRÉM 

opět může nahradit Korolen ve všech 
indikacích. U psů působí dobře na zánět 
análních žláz.

VIRONAL

infekce dýchacích cest, mokvající 
nebo hnisavé vyrážky, bradavice, 
problémy se sliznicí tlustého střeva. Psi 
a morčata mají dost často stejné infekce 
jako člověk. Mají však vyšší tělesnou 

Produkty Energy 
u zvířat

Využití regeneračních přípravků 
Energy pro zvířata je velmi efektivní 
a je možné říct, že i jednoduší než 
u lidí. Zvířata reagují na regeneraci 
mnohem lépe než lidé. Přípravky 
Energy výrazně posilují organismus 
v preventivním podávání, a to zejména 
u starších zvířat. Velmi účinně 
mohou zvládat počátky onemocnění 
jako preparáty první volby. Při 
chronických onemocněních jsou to 
jediné preparáty, které mohou stav 
zlepšit bez vedlejších účinků a bez 
doživotního podávání. Nespornou 
výhodou je možnost kombinování 
regenerace s léčbou naordinovanou 
veterinářem. Mechanismus účinku je 
totiž naprosto odlišný a regenerace 
většinou potencuje správně 
naordinovanou léčbu. 

Výběr preparátu

Pro běžné použití vám bude užitečný 
následující seznam nejčastěji využívaných 
regeneračních prostředků a jejich 
nejčastější indikace, který vám pomůže 
minimálně v 90 % vašich potřeb. 
Pokud si nejsme 100% jisti, nahradíme 
koncentrát krémem a teprve po asi 
14 dnech vysadíme krém a začneme 
dávkovat koncentrát. V komplikovanějších 
případech doporučujeme stanovení 
přesného postupu regenerace pomocí 
Supertronicu.

Jak přípravky podávat?

Koncentráty můžeme přímo aplikovat do 
tlamy na lžičce a nebo injekční stříkačkou 
bez jehly vstříknout potřebnou dávku za 
špičáky na jazyk. Pokud to zvíře odmítá, je 
možné koncentrát aplikovat do cukrového 
roztoku nebo na pamlsek. Tablety 
a želatinové tobolky zabalíme do pamlsku. 
Nejdříve podáme pamlsek bez tablety 
a v druhé dávce pak s tabletou. Zvířata 
jsou nedůvěřivá a první sousto prověřují, 
druhé většinou už ne. Fytomineral 
i Cytosan můžeme rozpustit v pitné vodě. 
Krémy lze vtírat přímo na postižené 
místo nebo na odpovídající refl exní 
zónu. Při celkovém působení krému je 
aplikujeme na neosrstěné části těla, 
jako je břicho a třísla. Po koupeli je 
možné krém použít jako kondicionér, kdy 
trošku krému na dlani rozředíme malým 
množstvím vody a vetřeme do vlhké srsti.

Dávkování

Malá zvířata (tj. do 50 kg) mají rychlejší 
metabolismus, a snesou tak i dávky určené 
pro dospělého člověka. Je to ale zbytečné. 
Na 10 kg živé hmotnosti podáváme 1 až 
2 kapky minimálně 2x denně. U zvířat 
mezi 50 až 100 kg je stejné dávkování 
jako u člověka, tj. 5 až 9 kapek 1x až 3x 
denně. U velkých zvířat (tj. od 100 kg výše) 
1 ml (15 kapek) na 100 kg živé hmotnosti 
1–2x denně. Cytosan a další preparáty 
v želatině: 1 tobolka na malé zvíře 1–2x 
denně, na velké zvíře 2 tobolky na 100 kg 
živé váhy minimálně 2x denně. U drobných 
zvířat (do 1 kg) postačuje 1 kapka na 

zvíře za den. Preparáty v želatině nejsou 
u těchto zvířat příliš vhodné.
V případě krémů plně postačuje asi 
1 až 2 cm krému aplikovat 2x denně. 
Krém můžeme použít po koupeli jako 
kondicionér v množství 2 cm krému na 
10 kg hmotnosti zvířete a vetřít do vlhké 
srsti. Tuto formu použití nelze aplikovat 
často, protože intervaly mezi koupelemi by 
neměly být většinou kratší než 14 dní.

Kontraindikace

Použití Cytosanu může eliminovat 
účinek pravidelně podávaného léku. 
Jednoduchým opatřením lze tuto interakci 
odstranit. Podáváme Cytosan minimálně 
1 hodinu před podáváním léku. Cytosan 
pročistí organismus a během uvedené 
hodiny ztrácí další účinnost. Toto 
opatření napomůže i lepšímu působení 
podávaného léku. Samozřejmě je nutné 
dávat pozor na obsah draslíku v Cytosanu 
při onemocnění srdce a současném 
používání léků obsahujících draslík.
Při léčbě kortikoidy nebo při používání 
jiných hormonálních preparátů je účinek 
regeneračních prostředků téměř vždy nižší. 
Proto je vhodné regeneraci začít až po 
vysazení hormonální léčby a nebo podávat 
vyšší dávky regeneračního prostředku. 
Je nutné dávat pozor, aby účinky 
regeneračních produktů nebyly opačné 
než účinky podávaných léků. Například 
v případě podávání zklidňujících léčiv není 
většinou vhodné užívat Stimaral. Důležité 
je rovněž kontrolovat účinné byliny, 
zda nejsou uvedené v kontraindikacích 
používaného léčiva. Proto je nutné dobře 
prostudovat příbalové letáky jak léků, tak 
i regeneračních prostředků.
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Může pomoci i u naprosto neplodných 
samic. Mohl by řešit odmítání mláděte 
stresovanou samicí.

CYTOVITAL KRÉM

plně pokrývá indikace Gynexu. Podobně 
jako Protektin se uplatňuje při ztrátách 
srsti, tentokrát symetrických podle 
osy těla. Ukončuje regeneraci kožních 
problémů. Neocenitelný je při zánětech 
nervů.

KOROLEN

cévní a srdeční problémy. Preventivně 
u zvířat citlivých k nadměrnému teplu, 
ale v období před nástupem vysokých 
teplot. V ročním cyklu je nejvhodnější 
preventivní podávání v polovině května. 
Dále působí na epilepsie u samců (spolu 
s Fytomineralem), nádorové stavy, drobné 
papoušky a pěvce chované v malých 
klecích a občas pouštěné na prolet v bytě 
(např. papoušek vlnkovaný – andulka), 
cévní problémy u zvířat mimo problémů 
srdečních jsou spíš výjimečné. U velmi 
malých zvířat a ptáků je nejvhodnější 
naředit koncentrát (1 kapka) do pitné vody 
nebo do krmiva. 
Korolen a Ruticelit krém jsou indikovány 
při jakémkoli překrvení, při zánětech 
a čerstvých hematomech. 

RUTICELIT KRÉM 

opět může nahradit Korolen ve všech 
indikacích. U psů působí dobře na zánět 
análních žláz.

VIRONAL

infekce dýchacích cest, mokvající 
nebo hnisavé vyrážky, bradavice, 
problémy se sliznicí tlustého střeva. Psi 
a morčata mají dost často stejné infekce 
jako člověk. Mají však vyšší tělesnou 

Produkty Energy 
u zvířat

Využití regeneračních přípravků 
Energy pro zvířata je velmi efektivní 
a je možné říct, že i jednoduší než 
u lidí. Zvířata reagují na regeneraci 
mnohem lépe než lidé. Přípravky 
Energy výrazně posilují organismus 
v preventivním podávání, a to zejména 
u starších zvířat. Velmi účinně 
mohou zvládat počátky onemocnění 
jako preparáty první volby. Při 
chronických onemocněních jsou to 
jediné preparáty, které mohou stav 
zlepšit bez vedlejších účinků a bez 
doživotního podávání. Nespornou 
výhodou je možnost kombinování 
regenerace s léčbou naordinovanou 
veterinářem. Mechanismus účinku je 
totiž naprosto odlišný a regenerace 
většinou potencuje správně 
naordinovanou léčbu. 

Výběr preparátu

Pro běžné použití vám bude užitečný 
následující seznam nejčastěji využívaných 
regeneračních prostředků a jejich 
nejčastější indikace, který vám pomůže 
minimálně v 90 % vašich potřeb. 
Pokud si nejsme 100% jisti, nahradíme 
koncentrát krémem a teprve po asi 
14 dnech vysadíme krém a začneme 
dávkovat koncentrát. V komplikovanějších 
případech doporučujeme stanovení 
přesného postupu regenerace pomocí 
Supertronicu.

Jak přípravky podávat?

Koncentráty můžeme přímo aplikovat do 
tlamy na lžičce a nebo injekční stříkačkou 
bez jehly vstříknout potřebnou dávku za 
špičáky na jazyk. Pokud to zvíře odmítá, je 
možné koncentrát aplikovat do cukrového 
roztoku nebo na pamlsek. Tablety 
a želatinové tobolky zabalíme do pamlsku. 
Nejdříve podáme pamlsek bez tablety 
a v druhé dávce pak s tabletou. Zvířata 
jsou nedůvěřivá a první sousto prověřují, 
druhé většinou už ne. Fytomineral 
i Cytosan můžeme rozpustit v pitné vodě. 
Krémy lze vtírat přímo na postižené 
místo nebo na odpovídající refl exní 
zónu. Při celkovém působení krému je 
aplikujeme na neosrstěné části těla, 
jako je břicho a třísla. Po koupeli je 
možné krém použít jako kondicionér, kdy 
trošku krému na dlani rozředíme malým 
množstvím vody a vetřeme do vlhké srsti.

Dávkování

Malá zvířata (tj. do 50 kg) mají rychlejší 
metabolismus, a snesou tak i dávky určené 
pro dospělého člověka. Je to ale zbytečné. 
Na 10 kg živé hmotnosti podáváme 1 až 
2 kapky minimálně 2x denně. U zvířat 
mezi 50 až 100 kg je stejné dávkování 
jako u člověka, tj. 5 až 9 kapek 1x až 3x 
denně. U velkých zvířat (tj. od 100 kg výše) 
1 ml (15 kapek) na 100 kg živé hmotnosti 
1–2x denně. Cytosan a další preparáty 
v želatině: 1 tobolka na malé zvíře 1–2x 
denně, na velké zvíře 2 tobolky na 100 kg 
živé váhy minimálně 2x denně. U drobných 
zvířat (do 1 kg) postačuje 1 kapka na 

zvíře za den. Preparáty v želatině nejsou 
u těchto zvířat příliš vhodné.
V případě krémů plně postačuje asi 
1 až 2 cm krému aplikovat 2x denně. 
Krém můžeme použít po koupeli jako 
kondicionér v množství 2 cm krému na 
10 kg hmotnosti zvířete a vetřít do vlhké 
srsti. Tuto formu použití nelze aplikovat 
často, protože intervaly mezi koupelemi by 
neměly být většinou kratší než 14 dní.

Kontraindikace

Použití Cytosanu může eliminovat 
účinek pravidelně podávaného léku. 
Jednoduchým opatřením lze tuto interakci 
odstranit. Podáváme Cytosan minimálně 
1 hodinu před podáváním léku. Cytosan 
pročistí organismus a během uvedené 
hodiny ztrácí další účinnost. Toto 
opatření napomůže i lepšímu působení 
podávaného léku. Samozřejmě je nutné 
dávat pozor na obsah draslíku v Cytosanu 
při onemocnění srdce a současném 
používání léků obsahujících draslík.
Při léčbě kortikoidy nebo při používání 
jiných hormonálních preparátů je účinek 
regeneračních prostředků téměř vždy nižší. 
Proto je vhodné regeneraci začít až po 
vysazení hormonální léčby a nebo podávat 
vyšší dávky regeneračního prostředku. 
Je nutné dávat pozor, aby účinky 
regeneračních produktů nebyly opačné 
než účinky podávaných léků. Například 
v případě podávání zklidňujících léčiv není 
většinou vhodné užívat Stimaral. Důležité 
je rovněž kontrolovat účinné byliny, 
zda nejsou uvedené v kontraindikacích 
používaného léčiva. Proto je nutné dobře 
prostudovat příbalové letáky jak léků, tak 
i regeneračních prostředků.



CYTOSAN

obecné použití, hodí se zejména pro 
starší zvířata, při zažívacích problémech 
doprovázených průjmy, u těžkých stavů 
s podezřením na nádorové stavy, při 
intoxikaci z krmiva, u všech onkologických 
procesů, kde zpomaluje růst nádoru 
a brání vytváření metastáz. Můžete 
používat bez omezení. Při nádorových 
onemocněních je nutné užívat alespoň 
1 tobolku 1x denně minimálně 2 měsíce 
bez přestávky. Vhodné je zvýšit dávku 
v prvním týdnu podávání.

REGALEN

všeobecně u zažívacích potíží 
doprovázených nechutenstvím, 
zvracením a průjmy, při přecitlivělosti 
na bolest (bolestivá srst), začínající 
šedý zákal čočky, suché ekzémy, 
suchá a nekvalitní srst, zápach z tlamy. 
V některých případech působí pozitivně 
na močové kameny. Uplatní se i při 
poruchách metabolismu.

PROTEKTIN KRÉM

působí pozvolněji a mírněji než 
koncentrát na stejné indikace jako 
v případě Regalenu. Má dobrý účinek 
při nesymetrických ztrátách srsti, pokud 

nejsou u kořene ocasu. Pak bývá problém 
s análními žlázkami, a pokud se zvíře 
zrovna nevyprazdňuje, je na místě 
aplikovat Ruticelit krém. Při používání 
Protektinu nebývají reverze, jestliže se 
nejedná přímo o ekzém. 

RENOL

ovlivňuje metabolismus vody 
a minerálních látek. Aktivuje činnost 
vylučovacího systému, a tím zabraňuje 
předčasnému stárnutí. Hodí se pro 
všechna stárnoucí zvířata. Zabraňuje 
šedivění srsti, příznivě působí na 
mokvavé ekzémy. U starých zvířat 
preventivní podávání prodlužuje život 
a zlepšuje stav kloubů. Vhodně působí 
při bakteriálních infekcích, při angínách 
a při postižení lymfatického systému 
včetně mízních uzlin. Své využití najde 
při nezánětlivých otocích a vodnatých 
cystách. Působí na zelený zákal oka, 
chronické děložní problémy, močové 
kameny, časté otitidy (bývají reverzní 
reakce!), kde pomůže lokální ošetření 
Audironem. Renol by mohl pomoci spolu 
s léčivy i při vodě v plicích a perikardu.

ARTRIN KRÉM

při jakémkoli svalovém nebo kloubním 
poranění či bakteriální infekci (po 3 dnech 
probíhající infekce se mění i viróza na 
bakteriální infekci). Opět jako alternativa 

Renolu a King Kongu v uvedených 
indikacích. Při jakýchkoli bolestivých 
stavech bez zarudnutí. Lze použít i jako 
prostředek pro problémy s cestováním 
v autě nebo jiném prostředku, při 
kinetóze.

STIMARAL

je účinný při hyperaktivitě, virózách 
pozdně zimního a jarního období, 
nervozitě, fobiích ze střílení, ticích 
a třesech svaloviny, pro celkové zklidnění 
a stimulaci fyzických sil. Stimuluje obnovu 
nervů po operacích anebo úrazech. 
Zlepšuje schopnost učení, zlepšuje 
koncentraci.

DROSERIN KRÉM

působí většinou jen na infekční vlivy 
zvládnutelné Stimaralem.

KING KONG

pomáhá při jakémkoli postižení svalové 
tkáně včetně hladké a srdeční svaloviny. 
Zesiluje peristaltiku střeva a výkonnost 
svěračů. Vhodný jako doplněk pro léčbu 
jakékoli bakteriální infekce. Pouze pro 
angínu a obecně pro problémy lymfatické 
je vhodnější Renol. Urychluje hojení ran, 
pohmožděnin a hematomů (v pozdějším 
stadiu). Odstraňuje svalovou únavu 
a následné bolesti ve svalech. Vhodný 
pro potenci samců.

ARTRIN KRÉM

v mírnější formě plně pokrývá indikace 
King Kongu. Je účinný při bolestivosti ve 
svalech a kloubech.

FYTOMINERAL

vhodný jako přídavek do vody pro 
plazy i ptáky jako bezpečný zdroj 
minerálních látek, u savců na zlepšení 
kvality srsti a kůže, podpůrný prostředek 
pro rekonvalescenci po chirurgických 
zákrocích a těžkých infekcích, lokálně 
na kůži snižuje intenzitu svrbění. Nelze 
doporučit dlouhodobé používání (více než 
3 x 3 týdny), protože může snížit využití 
minerálů z přirozené potravy. 

GYNEX

u obézních zvířat s hormonálními 
poruchami, epileptické stavy u samic, 
pseudogravidita (falešná březost), 
tendence k nádorovým stavům, zvlášť 
vhodné pro retrívry, buldočky a obecně 
plemena lymfatického typu, na srdeční 
problémy související se stresem. 
Je nejúčinnější ze všech koncentrátů 
na závěrečnou regeneraci po předchozí 
léčbě. Působí na lepší hojení poraněných 
nervů, na problémy hormonálního 
systému. Účinkuje proti dlouhodobému 
stresu. Napomáhá normalizovat 
reprodukční cyklus, je vhodný pro zvířata, 
která mají problémy s odchovem mláďat. 
Může pomoci i u naprosto neplodných 
samic. Mohl by řešit odmítání mláděte 
stresovanou samicí.

CYTOVITAL KRÉM

plně pokrývá indikace Gynexu. Podobně 
jako Protektin se uplatňuje při ztrátách 
srsti, tentokrát symetrických podle 
osy těla. Ukončuje regeneraci kožních 
problémů. Neocenitelný je při zánětech 
nervů.

KOROLEN

cévní a srdeční problémy. Preventivně 
u zvířat citlivých k nadměrnému teplu, 
ale v období před nástupem vysokých 
teplot. V ročním cyklu je nejvhodnější 
preventivní podávání v polovině května. 
Dále působí na epilepsie u samců (spolu 
s Fytomineralem), nádorové stavy, drobné 
papoušky a pěvce chované v malých 
klecích a občas pouštěné na prolet v bytě 
(např. papoušek vlnkovaný – andulka), 
cévní problémy u zvířat mimo problémů 
srdečních jsou spíš výjimečné. U velmi 
malých zvířat a ptáků je nejvhodnější 
naředit koncentrát (1 kapka) do pitné vody 
nebo do krmiva. 
Korolen a Ruticelit krém jsou indikovány 
při jakémkoli překrvení, při zánětech 
a čerstvých hematomech. 

RUTICELIT KRÉM 

opět může nahradit Korolen ve všech 
indikacích. U psů působí dobře na zánět 
análních žláz.

VIRONAL

infekce dýchacích cest, mokvající 
nebo hnisavé vyrážky, bradavice, 
problémy se sliznicí tlustého střeva. Psi 
a morčata mají dost často stejné infekce 
jako člověk. Mají však vyšší tělesnou 

Produkty Energy 
u zvířat

Využití regeneračních přípravků 
Energy pro zvířata je velmi efektivní 
a je možné říct, že i jednoduší než 
u lidí. Zvířata reagují na regeneraci 
mnohem lépe než lidé. Přípravky 
Energy výrazně posilují organismus 
v preventivním podávání, a to zejména 
u starších zvířat. Velmi účinně 
mohou zvládat počátky onemocnění 
jako preparáty první volby. Při 
chronických onemocněních jsou to 
jediné preparáty, které mohou stav 
zlepšit bez vedlejších účinků a bez 
doživotního podávání. Nespornou 
výhodou je možnost kombinování 
regenerace s léčbou naordinovanou 
veterinářem. Mechanismus účinku je 
totiž naprosto odlišný a regenerace 
většinou potencuje správně 
naordinovanou léčbu. 

Výběr preparátu

Pro běžné použití vám bude užitečný 
následující seznam nejčastěji využívaných 
regeneračních prostředků a jejich 
nejčastější indikace, který vám pomůže 
minimálně v 90 % vašich potřeb. 
Pokud si nejsme 100% jisti, nahradíme 
koncentrát krémem a teprve po asi 
14 dnech vysadíme krém a začneme 
dávkovat koncentrát. V komplikovanějších 
případech doporučujeme stanovení 
přesného postupu regenerace pomocí 
Supertronicu.

Jak přípravky podávat?

Koncentráty můžeme přímo aplikovat do 
tlamy na lžičce a nebo injekční stříkačkou 
bez jehly vstříknout potřebnou dávku za 
špičáky na jazyk. Pokud to zvíře odmítá, je 
možné koncentrát aplikovat do cukrového 
roztoku nebo na pamlsek. Tablety 
a želatinové tobolky zabalíme do pamlsku. 
Nejdříve podáme pamlsek bez tablety 
a v druhé dávce pak s tabletou. Zvířata 
jsou nedůvěřivá a první sousto prověřují, 
druhé většinou už ne. Fytomineral 
i Cytosan můžeme rozpustit v pitné vodě. 
Krémy lze vtírat přímo na postižené 
místo nebo na odpovídající refl exní 
zónu. Při celkovém působení krému je 
aplikujeme na neosrstěné části těla, 
jako je břicho a třísla. Po koupeli je 
možné krém použít jako kondicionér, kdy 
trošku krému na dlani rozředíme malým 
množstvím vody a vetřeme do vlhké srsti.

Dávkování

Malá zvířata (tj. do 50 kg) mají rychlejší 
metabolismus, a snesou tak i dávky určené 
pro dospělého člověka. Je to ale zbytečné. 
Na 10 kg živé hmotnosti podáváme 1 až 
2 kapky minimálně 2x denně. U zvířat 
mezi 50 až 100 kg je stejné dávkování 
jako u člověka, tj. 5 až 9 kapek 1x až 3x 
denně. U velkých zvířat (tj. od 100 kg výše) 
1 ml (15 kapek) na 100 kg živé hmotnosti 
1–2x denně. Cytosan a další preparáty 
v želatině: 1 tobolka na malé zvíře 1–2x 
denně, na velké zvíře 2 tobolky na 100 kg 
živé váhy minimálně 2x denně. U drobných 
zvířat (do 1 kg) postačuje 1 kapka na 

zvíře za den. Preparáty v želatině nejsou 
u těchto zvířat příliš vhodné.
V případě krémů plně postačuje asi 
1 až 2 cm krému aplikovat 2x denně. 
Krém můžeme použít po koupeli jako 
kondicionér v množství 2 cm krému na 
10 kg hmotnosti zvířete a vetřít do vlhké 
srsti. Tuto formu použití nelze aplikovat 
často, protože intervaly mezi koupelemi by 
neměly být většinou kratší než 14 dní.

Kontraindikace

Použití Cytosanu může eliminovat 
účinek pravidelně podávaného léku. 
Jednoduchým opatřením lze tuto interakci 
odstranit. Podáváme Cytosan minimálně 
1 hodinu před podáváním léku. Cytosan 
pročistí organismus a během uvedené 
hodiny ztrácí další účinnost. Toto 
opatření napomůže i lepšímu působení 
podávaného léku. Samozřejmě je nutné 
dávat pozor na obsah draslíku v Cytosanu 
při onemocnění srdce a současném 
používání léků obsahujících draslík.
Při léčbě kortikoidy nebo při používání 
jiných hormonálních preparátů je účinek 
regeneračních prostředků téměř vždy nižší. 
Proto je vhodné regeneraci začít až po 
vysazení hormonální léčby a nebo podávat 
vyšší dávky regeneračního prostředku. 
Je nutné dávat pozor, aby účinky 
regeneračních produktů nebyly opačné 
než účinky podávaných léků. Například 
v případě podávání zklidňujících léčiv není 
většinou vhodné užívat Stimaral. Důležité 
je rovněž kontrolovat účinné byliny, 
zda nejsou uvedené v kontraindikacích 
používaného léčiva. Proto je nutné dobře 
prostudovat příbalové letáky jak léků, tak 
i regeneračních prostředků.
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teplotu, a tak infekce nebývají natolik 
nebezpečné jako u člověka. Vysoká 
teplota viry poměrně spolehlivě likviduje. 
Při podezření na nákazu kombinovat 
Vironal s Drags Imunem a nebo v případě 
již rozvinuté psinky i s homeopatikem 
Oscillococcinum.

DROSERIN KRÉM

je vhodný při kašli, kdy se aplikuje 
na oblast průdušnice nebo průdušek 
minimálně 3x denně. Při kožních 
nemocech je vhodný na veškeré mokvavé 
ekzémy spolu s Artrinem. Nejprve 
aplikujeme Droserin a po jeho vstřebání 
naneseme Artrin. Stejným způsobem 
lze aplikovat na kožní léze s tendencí 
k vytváření vřídků a s tendencí k hnisání.

DRAGS IMUN

u všech infekčních stavů, po operacích, 
na zrychlení hojení ran, v případě 
krvácení, u onkologických procesů.

PROBIOSAN

většinou si zvířata doplňují potřebné 
bakterie na vycházce. Užitečný je 
u mláďat do doby maximálního růstu 
nebo po léčbě antibiotiky, využití tohoto 
probiotika předurčují perverzní chutě 
(např. požírání výkalů). Je vhodný také při 
dlouhodobě průjmovité stolici. 

PERALGIN

při kožních problémech nejasného 
původu, při celkově oslabené imunitě, 
při alergiích, poruchách rozmnožování.

CHLORELLA

na podporu rozvoje střevní mikrofl óry, 
neuškodí při jakékoli zchátralosti 
organismu. Bez omezení.

FLAVOCEL

vitamin C si většina zvířat dokáže 
vytvořit. Výjimkou jsou jen morčata, 
opice a samozřejmě člověk. Vhodný 
je v rekonvalescenci po infekci nebo 
úrazech a operacích.

VITAMARIN

vhodný doplněk při používání Gynexu, 
King Kongu a v některých případech 
(spíše nervové postižení) spolu 
s Korolenem.

SKELETIN

podpora léčby artrózy, zejména u velkých 
plemen zvířat, pro mláďata v období růstu 
proti rachitidě (křivici), při zlomeninách.
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