aminex
Імуностимулювальний і регенерувальний
ветеринарний препарат

Ветеринарна біологічно активна добавка «Амінекс»
(Aminex) належить до сучасних препаратів, виготов-лених
на натуральній основі. Він призначений для дорослих
тварин, молодняку, сук і кішок, що годують. Не містить
ніяких неорганічних і хімічних речовин.
• Підвищує й стабілізує опірність
організму.
• Прискорює загоєння
післяопераційних рубців.
• Доречний під час вагітності й лактації.
• Сприятливо впливає на травний
тракт, нирки й печінку.
• Захищає від інфекційних і інших
захворювань.
• Гармонізує фізіологічні процеси в
організмі.
• Дозволяє зменшити кількість
уживаних ліків, у тому числі
антибіотиків.
• Має позитивну дію при лікуванні
шкірних захворювань та уражень,
викликаних плісеневими грибками.

Цей повністю натуральний препарат, що містить
збалансований комплекс активних речовин, був успішно
розроблений у чеських лабораторіях. Вільні амінокислоти,
білки, сахариди (глюкоза), олігопептиди, мінеральні
речовини, мікроелементи, нуклеотиди й вітаміни В1, В2
у природній формі підвищують енергетичний потенціал
клітин організму тварин, стимулюють імунну систему та
попереджають ураження життєво важливих органів - серця,
легенів і нирок.
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Aminex краплі для собак

Aminex краплі для кішок

Вміст активних речовин в 100 г:

Вміст активних речовин в 100 г:

Білки
Сахариди (глюкоза)
Жир
Мінеральні речовини

Білки
Сахариди (глюкоза)
Жири
Мінеральні речовини

35 мг
0,40 мг
5 мг
40 мг

(кальцій, магній, фосфор, натрій, залізо)

11,667 мг
0,133 мг
1,667 мг
13,333 мг

(кальцій, магній, фосфор, натрій, залізо)

Вільні амінокислоти

13 мг

Вільні амінокислоти

4,333 мг

(кислота аспарагінова, треонін, серин, кислота глутамінова,

(кислота аспарагінова, треонін, серин, кислота глутамінова,

пролін, гліцин, аланін, ізолейцин, лейцин, валін, тирозин,

пролін, гліцин, аланін, ізолейцин, лейцин, валін, тирозин,

гістидин, лізин, метіонін, аргінін, таурін, фенілаланін)

гістидин, лізин, метіонін, аргінін, таурін, фенілаланін)

Нуклеотиди
9 мг
Вітаміни В1, В2
Розчинні в дистильованій воді. Не містить алкоголь.

Нуклеотиды
3 мг
Вітаміни B1, B2,
Розчинні в дистильованій воді. Не містить алкоголь.

Дозування: AMINEX призначається в кількості 2 краплі на 1
кг маси собаки. 20 крапель = 1 мл

Дозування: AMINEX призначається в кількості 10 крапель
на 1 кг маси кішки. 20 крапель = 1 мл

Aminex порошок для собак

Ветеринарні препарати AMINEX рекомендуємо призначати
довгостроково (мінімум 2-3 місяця). Добову дозу можна збільшити
(подвоїти) при підвищеному навантаженні, у післяопераційному
періоді та на початку інфекційних захворювань. Збільшену дозу
можна давати до досягнення твариною оптимального стану.

Вміст активних речовин в 100 г:
Білки
Жири
Мінеральні речовини

12 035 мг
1 505 мг
6 540 мг

(кальцій, магній, фосфор, натрій, залізо)

Вільні амінокислоти

11 863 мг

(кислота аспарагінова, треонін, серин, кислота глутамінова,
пролін, гліцин, аланін, ізолейцин, лейцин, валін, тирозин,
гістидин, лізин, метіонін, аргінін, таурін, фенілаланін)

Нуклеотиди
9 мг
Вітамі и A, B1, B2, B6, B12, С, E
Склад: харчова сироватка, Aminex.
Дозування: AMINEX призначається в кількості:
Маса тварини:
Добова доза:
1 – 10 кг
1 ложка мокко
10 – 25 кг
2 ложка мокко
25 – 45 кг
3 ложка мокко
45 a viac кг
1 кавова ложка
1 ложка мокко = 1г, 1 кавова ложка = 4г

Переваги препарату Aminex:
• можна призначати профілактично, у процесі
захворювання неможливе передозування
• нульова токсичність
• не накопичується в організмі
• легкий спосіб застосування (з їжею, питною
водою, прямо в ротову порожнину, при шкірних
захворюваннях також на уражені місця)
• малий обсяг застосовуваного препарату
• сприятлива ціна
Активні речовини мають властивості т. зв. біостимулятора зі
здатністю регенерувати й гармонізувати організм тварини. Це
стосується як профілактики, так і захворювання, ослабле-ного стану,
реконвалесценції, періоду після хірургічних втручань, підвищеного
навантаження, а також поліпшення життєвих функцій старих тварин
шляхом позитивного впливу на імунну систему.
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ПРИМІТКА

Aminex - високоефективний біологічний комплекс,
абсолютно нетоксичний, без будь-яких побічних дій.
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Aminex є природним джерелом есенціальних амінокислот,
пептидів, нуклеотидів, мінеральних речовин і мікроелементів і являє собою водяний розчин цих речовин.
З погляду використання:
Підвищує й стабілізує імунітет організму. Гармонізує
фізіологічні процеси в організмі. Захищає від інфекційних і
інших захворювань. Дозволяє знизити кількість уживаних
ліків, у тому числі антибіотиків. Сприяє прискоренню
линяння, підвищує блиск і якість вовни й шкіри. Має
позитивну дію при лікуванні шкірних захворювань уражень,
викликаних плісеневими грибками. Підвищує життєві сили й
поліпшує кондицію тварин. Особливо доцільне призначення
препарату Aminex молодим тваринам - завдяки поліпшенню
фізичного стану підвищуються адаптивні здатності при
відлученні від матері. Усуває утому, перевтому й негативні
прояви стресу. Зміцнює загальний стан. Доречний під час
вагітності й лактації. Прискорює загоєння післяопераційних
рубців (можна одночасно обробляти уражені місця).
Позитивно впливає на протікання захворювання й
прискорює реконвалесценцію. Сприятливо впливає на
травний тракт, нирки й печінку.

Ваш улюбленець
кішка - пес
силу дасть їм
Aminex

Aminex рекомендується як здоровим особинам, так і
тваринам з факторами ризику, у період дозрівання й у
старості.
Активні речовини мають властивості т. зв. біостимулятора
зі здатністю регенерувати й гармонізувати організм
тварини. Використовується як для профілактики, так і у
разі захворювання, ослабленого стану, реконвалесценції,
після хірургічних втручань, при підвищеному навантаженні
або для поліпшення життєвих функцій у старих тварин,
регенерації й підвищення опірності організму шляхом
позитивного впливу на імунну систему.

Ефективний засіб для підвищення
природного імунітету
і регенерації організму

Виробник :
UNIREGEN spol. s r.o.
Malé Poříčí, Na Brzdách 72,
547 01 Náchod
www. imuregen.cz
Дистриб‘ютор:
IMUPRODUKT Mgr. Jiří Šádek
Mikulova 1574 / 9,
149 00 Praha 4
E-mail: info@imuprodukt.cz
www.aminex.sk
www.imuprodukt.cz

www.aminex.cz

