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Regenerálja az ízületi porcot
Regenerálja a kötőszövetet
Enyhíti a fájdalmat
Regenerálja a hámszövetet
Revitalizálja a sejteket
Gyorsítja szőrnövekedést,
fényes, dús szőrzetet biztosít

Vitality Large & Small

ízületi
megbetegedésekre

Krónikus fájdalommal
járó ízületi megbetegedések
a kutyák egyötödénél
fordulnak elő.
Elhúzódó gyulladást
okozhat: csípőízületi
diszplázia, ízületi szalagok
szakadása, térdkalácsficam, vagy más ízületi traumák is.
Ezek a gyulladások is továbbfejlődhetnek ízületi
elfajulássá, de az életkor előre haladtával, (5 – 6 év
felett), természetes módon is degenerálódnak az
ízületeket alkotó csontok, porcok és szalagok.
Különösen veszélyeztetettek e tekintetben a
nagytestű vagy elhízott kutyák.
A BiogenicPET Vitality alkalmas a krónikus
fájdalommal járó ízületi megbetegedésekben
szenvedő kutyák kezelésének kiegészítésére, vagy
önmagában való alkalmazásra az ízületi porcok,
kötőszövetek regenerálására, és ezzel a fájdalom
csökkentésére.

hámszöveti
regenerációra

A hámszövet regenerációja időigényes
folyamat. A bőr vagy a nyálkahártya
sérülése egészséges állat esetén is 7-10
nap. Egy idősödő szervezetben pedig
a felszabaduló szabadgyökök egyre
nagyobb mértékben károsítják a sejtek
alkotórészeit, így lassul a helyreállító
mechanizmusok működése is. Ezt
súlyosbíthatják gyulladással járó vagy
allergiás bőrbetegségek, amelyeknél a
viszkető bőr komoly kellemetlenséget okoz az állatnak
és a sérült hámterület további fertőzések forrásává
válhat. Az elhúzódó gyógyulási folyamat és a szőrhiány
sok kellemetlenséggel jár.
A BiogenicPET Vitality bármilyen korú állatnál adható
bőrsérülés, bőrgyulladás, szőrhullás, szőrnövekedési
zavar esetén önmagában vagy a gyógykezelés
kiegészítésére, a bőrregeneráció segítésére.

Bizonyított hatékonyság bőr- és
szőrproblémák esetén :

Ízületi betegségek esetén :

Gyorsítja a szőrnövekedést, fényes, dús szőrzetet biztosít
Gyorsítja a hámszövet gyulladásos folyamatainak
gyógyulását.

Vitalitás :

Serkenti a sejtek természetes megújulását
Fokozza a szervezet ellenállóképeségét

Serkenti az ízületi porcok regenerálódását
Serkenti a kötőszöveti regenerációt
Enyhíti a fájdalmat

Serkenti a sejtek természetes megújulását
Fokozza a szervezet ellenállóképeségét

Állatorvosi vélemény:

Vitalitás:

Állatorvosi vélemény:

12 éves angol bulldog: mozgásszervi panaszok miatt kezdték el
kezelni. Mozgása egy doboz BiogenicPet Vitality elfogyasztása
után rendbe jött, fizikai aktivitása visszatért, egészében véve
„megfiatalodott” az állat. Élénk, játékos, amilyen korábban is volt.

Ekcémás kutya: a BiogenicPet Vitality tablettát kiegészítő kezelésként használták a gyógyszeres terápia mellé. A korábban
kezelt esetekhez képest jelentősen gyorsította a gyógyulást,
meggyőző volt a hatása.

Dr. Siket Péter, Dömsöd

Dr. Kellner Péter, Sárbogárd

az öregedés
lassítására

A BiogenicPET Vitality alkalmas idős, öregedő kutyák
sejtjeinek védelmére, az oxidatív stressz csökkentésére.
Megköti a sejtek anyagcseréje
során keletkezett szabadgyököket, ezzel megőrzi a sejtek
épségét. antioxidáns összetevői
révén pedig nagyban hozzájárul az öregedés lassításához.
A BiogenicPET Vitality a szervezetet megújító természetes erő. Aktív hatóanyagai serkentik a sérült vagy gyulladt
szövetek regenerációját, vitalizálják az öregedő sejteket.

Gyulladáscsökkentők
mellékhatásainak
csökkentésére

A kedvenceink fájdalomcsillapítására használt, szájon át adható
készítmények gyakorta
okoznak fokozott gyomorsavtermelést, hasmenést,
vagy az arra érzékeny
kutyákban gyomorfekélyt.
A táplálék kiegészítők
folyamatos adagolás mellett sem mindig elegendőek
a szövetek, sejtek regenerációjához.
A BiogenicPET Vitality adásával a kutyák
gyógykezelése során alkalmazott szteroid vagy nem
szteroid típusú gyulladáscsökkentők mellékhatásait
csökkenthetjük vagy megelőzhetjük.

Ízületi betegségek esetén :

Elősegíti az ízületi porcok regenerációját
Támogatja a kötőszöveti regenerációt
Alkalmazásakor néhány hét alatt csökken a fájdalom

Vitalitás:

Serkenti a sejtek természetes megújulását
Fokozza a szervezet ellenállóképeségét

Állatorvosi vélemény:

Vitalitás :

Serkenti a sejtek természetes megújulását
Fokozza a szervezet ellenállóképeségét
Tartós szedése enyhíti a fájdalmat
Megvédi a kutya szervezetét a gyulladáscsökkentők káros
mellékhatásaitól

Állatorvosi vélemény:

10 év feletti puli: az időskori gyengeség, fáradékonyság mellett egyéb
panasza nem volt a kutyának. A BiogenicPet Vitality tabletta általános
vitalizáló hatása ebben az esetben is jelentkezett néhány hét után. Már
három hónapja kapja a gyógyszert, az eredménnyel a tulajdonos és a
kezelő állatorvos egyaránt elégedett.

10 éves puli, hosszú ideje kezelt, makacs bőrgyulladással, amely a
szteroid kezelésre sem reagált kielégítően. A BiogenicPet kezelés
eredményeként állapota látványosan javult, a szteroid kezelést abba
lehetett hagyni. Most jól van.

Dr. Siket Péter, Dömsöd

Dr. Siket Péter, Dömsöd

BiogenicPET

VITALITY

Hatóanyagok

Humanofort
Az egyetlen, szabadalommal
védett, természetes anyagokból
gyógyszeripari eljárással
kivont növekedési faktorokat
tartalmazó készítmény. A
növekedési faktorok embrionális
eredetű oligopeptidek, azaz
rövid láncú fehérjék.

BiogenicPET szervezetre
VITALITY gyakorolt hatás

A BiogenicPET Vitality kiváló hatását a benne lévő aktív
alkotórészeknek köszönheti. Elsősorban a Humanofortnak,
mely embrionális eredetű un. multipotens sejtek által termelt
növekedési faktorokból áll. A multipotens sejtek, az embrionális
növekedés kezdeti stádiumában előforduló olyan típusú sejtek,
melyek még intenzív osztódásra, valamint differenciálódásra
képesek és belőlük különböző szövettípusok alakulhatnak ki.
Az egyes szövettípusok kialakításáért a multipotens sejtekben
található növekedési faktorok felelősek. Ezeket a faktorokat
használjuk ki a Humanofort gyógyászati célú felhasználásakor.

Az inzulin-típusú növekedési faktorok a máj, a vese és az agy növekedéséért és a hormonháztartás
egyensúlyáért felelősek.

Szelén
Az idegnövekedési faktorok az
idegsejtek életképességét, épségét
óvják, ezáltal csillapíthatják a szorongást és a depressziót, és fenntartják az idegrendszer egészségét.

Az egyik legfontosabb mikroelem, amely antioxidáns hatását
egy enzim nélkülözhetetlen
alkotóelemeként a sejtek határoló membránjának állagmegóvásával éri el. Ezzel nagyban
hozzájárul az öregedés lassításához és hátráltatja a daganatos
megbetegedések kialakulását.

Állatorvosi vélemény:

multipotens sejt

Antioxidáns hatása miatt
fontos vitamin, mely megköti
a sejtek anyagcseréje során
keletkezett szabadgyököket,
ezzel megőrzi a sejtek épségét.

pluripotens őssejt

E-vitamin

A kötőszövetre ható növekedési
faktorok elsősorban az ízületek
regenerációs folyamatait serkentik, az ízületi fájdalmat csökkentik.
A támasztószöveti növekedési faktorok fő szerepet játszanak a csontváz és idegrendszer fejlődésben,
segítik annak regenerációját.
A hámszöveti és szőrnövekedési faktorok a különböző sebek gyorsabb
regenerációját, fényes, dús szőrzet
kialakulását szolgálják.

Állatorvosi vélemény:

A saját, 9 éves spánielem kezdtem el kezelni BiogenicPet Vitality tablettával,
mert jelentősen romlott a mozgása az utóbbi időben – „belassult”. Két
hetes terápiát követően jelentkeztek a javulás jelei: az állatnak már nem
okoz gondot a lépcsőjárás, sokkal könnyebben mozog, mint a kezelés előtt

11 éves kutya, a hátsó lábára sántít, amelyre hosszabb ideje szteroid
kezelést kap. Magnetoterápiás kezelésnek vetették alá, BiogenicPet
Vitality terápiát indítottak, és elhagyták a szteroidot. Az állat jelenleg
jól van, a tünetei elmúltak, panaszmentes.

Dr. Mészáros János, Kiskunlacháza

Dr. Mezősi László, Budapest
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