
Pohodi gas!
Hepavex 200 pospeši metabolizem v obdobjih intenzivne proizvodnje.

Mehanizem delovanja: 

Holagog
Izboljša prebavo 

in resorpcijo hranil

Intestinalni 
tonik

Pospešuje prehod  
skozi prebavila

Prekurzor 
glutationa
Glutation se veže 

na lipofilne toksine
in pomaga pri 

njihovem izločanju

Lipotropni 
topilec 
maščob

Pretvori maščobe 
v energijo

Magnezijev 
sulfat

Sorbitol

L-karnitin

Holin

D,L- metionin

Indikacije:
V nekaterih situacijah so jetra 
preobremenjena in prizadeta je 
proizvodnja. Poveča se smrtnost, 
rast živali pade, zniža se 
nesnost…
Hepavex 200 ščiti jetra, pospeši 
obnavljanje jeter v obdobjih 
intenzivne proizvodnje in v 
obdobjih preobremenjenosti in 
izboljša proizvodne rezultate. 



peroralna raztopina

Pohodi gas!
Sestava

Lastnosti

Indikacije pri različnih živalskih vrstah: 

Doziranje

Sorbitol 200 g, D,L-metionin10 g, holin klorid18,75 g, L-karnitin 
HCl 25 g, magnezijev sulfat 10 g, nosilec do 1 litra.

Hepavex 200 je kombinacija večih substanc, ki optimizirajo 
delovanje jeter. 
Hepavex 200 ščiti jetra in izboljša metabolizem maščob, 
pospešuje izločanje maščobnih zalog iz jeter in pomaga pri 
tvorjenju energije, ki izboljša proizvodne parametre. 
Hepavex 200 izboljša prebavljivost in pospešuje izločanje 
toksinov. 

Hepavex 200 se lahko uporablja pri vseh živalskih vrstah za 
preprečevanje sindroma zamaščenih jeter in drugih jetrnih 
obolenj. Služi tudi kot podporno zdravljenju pri uporabi 
antibiotikov in antihelmintikov ter za izboljšano izločanje 
toksinov. 

0,5 – 1 ml na liter vode za pitje, 5 do 7 dni. 

Invesa
Industrial Veterinaria, S.A.
C/ Esmeralda, 19
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

ZASTOPA:

Kontraindikacije, stranski učinki in interakcije: 

Karenca:

Predoziranje

Skladišèenje: 

Pakiranje: 

Indikacije:

Niso opisani. 

Ni potrebna. 

Predoziranje je glede na sestavo malo verjetno.

Zaščitite pred vlago, svetlobo in toploto. 

 1L, 5 L in 25 L.

V nekaterih situacijah so jetra preobremenjena in prizadeta je 
proizvodnja. Poveča se smrtnost, rast živali pade, zniža se 
nesnost…
Hepavex 200 ščiti jetra, pospeši obnavljanje jeter v obdobjih 
intenzivne proizvodnje in v obdobjih preobremenjenosti in 
izboljša proizvodne rezultate. 

Hepavex 200 priporočamo v primerih:

zamaščenih jeter

obolenj jeter

zaostajanja krme 
v prebavilih

enterotoksemij 
in intoksikacij

mikotoksikoz

zdravljenja živali

anoreksije

Pomaga pri izkoriščanju maščobnih zalog v jetrih in jih 
konvertira v  energijo.

Pospešuje presnovo jetrnih toksinov

Pospeši izločanje toksinov z žolčem in iz črevesja.

Aktivira peristaltiko.

Izboljša prebavljivost s pospeševanjem izločanja žolča, ki ga 
mikotoksini zavirajo. 

Nudi podporo jetrom v obdobjih zdravljenja z antibiotiki, 
antiparazitiki in ob vakcinacijah.

Pospeši apetit z aktiviranjem prehoda krme skozi prebavila 
in z aktiviranjem prebave.

DOZIRANJE: 
0,5 -1 ml / liter vode za pitje

ANIMALIS, prehrana in zdravje živali, d.o.o.
Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana
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