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Chutný hypoalergenní doplněk krmiva pro kočky 

se zvýšenou potřebou draslíku

Charakteristika

Amino B+K je určen pro kočky, které trpí nechutenstvím k jídlu. Zajišťuje 

2mEq draslíku v každých 2 ml dávky.

Doporučuje se podávat při: hypokalémii, onemocnění ledvin a 

nechutenství.

Poskytuje další nutriční podporu díky obsahu vitamínu B, volné jaterní 

frakce a esenciálních aminokyselin.

( závisí na stupni nedostatku draslíku )

Dávkování může upravit veterinární 

lékař.

Amino B+K

Doporučené dávkování

Hmotnost zvířete

1 dávka

Dávek / den

4,5 kg

2 ml

1-3x

Složení (2ml přípravku obsahují)

Draslík (ve formě glukonátu) 468 mg

Kyselina pantotenová

Niacinamid

Spirulina

Vitamin B-1 (thiamine HCI)

Vitamin B-2 (riboflavin 5-phosphate)

5 mg

5 mg

3,34 mg

1 mg

1 mg

Vitamin B-6 (pyridoxine HCI)

Elementární železo (v tekuté jaterní frakci)

1 mg

70 mcg

Vitamin B-12 (cyanocobalamin) 2 mcg

Směs aminokyselin (lysin, methionin, 

fenylalanin, taurin, threonin, arginin, leucin, 

isoleucin, valin, glutamin a histidin) 6,67 mg

120ml

Amino B+K www.mhvet.cz
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Podporuje správnou funkci jater

Charakteristika

Liquid Hepato obsahuje extrakt z ostropestřce mariánského spolu s 

vitamíny skupiny B a kyselinu alfa lipoovou. Klíčová složka ostropestřce 

mariánského - silymarin, zvyšuje v játrech produkci glutathionu, 

poskytuje ochranu jater, stabilizuje žírné buňky a mámnoho dalších 

příznivých účinků na organismus.

Zajišťuje ochranu jater před jaterními toxiny, napomáhá schopnosti 

regenerace a udržuje homeostatickou rovnováhu.

Liquid Hepato

Doporučené dávkování

Hmotnost zvířete

1 dávka

Dávek / den

11 kg

1 ml

2x

Složení (2ml přípravku obsahují)

Extrakt z ostropestřce mariánského 100 mg

Vitamin B1 ( thiamin )

Vitamin B2 ( riboflavin )

Vitamin B6 ( pyridoxin )

Kyselina pantotenová

Vitamin B12

5 mg

5 mg

5 mg

10 mg

10 mg

Kyselina alfa lipoová 5 mg

Lecitin 500 mg

Příchutě

 Slanina

 Kuře

Skvělá chuť, snadné podání. 

Ideální pro pacienty, kteří neradi 

tablety!

120ml

Liquid Hepatowww.mhvet.cz
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Kombinace L - Lysinu a imunitu podporujících 

látek

Charakteristika

Liquid Immuno slouží k podpoře optimální funkce imunitního systému. 

L - lysine, modřín západní a lesklokorka lesklá jsou velmi účinní 

pomocníci v terapii mnoha chronických i akutních imunitních 

problémů.

Liquid Immuno je dodáván ve velmi chutné, tekuté podobě.

Případně dle doporučení veterinárního 

lékaře.

Liquid Immuno

Doporučené dávkování

Složení (2ml přípravku obsahují)

L- Lysine (lékárenská kvalita) 500 mg

Lesklokorka lesklá

Lutein (bioaktivní carotenoid)

50 mg

3 mg

Modřín západní 100 mg

Hmotnost zvířete

1 dávka

Dávek / den

do 2 kg

1 ml

2x

nad 2 kg

2 ml

2x

Příchutě

120ml60ml

Liquid Immuno www.mhvet.cz

 Slanina

 Kuře
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Pro zdravé, pružné klouby

Charakteristika

Megaflex je složen z důležitých živin k doplnění denní krmné dávky u 

psů a koček. Je velmi účinným prostředkem pro výživu pojivové tkáně, 

zajišťuje správnou funkci kloubů.

Megaflex obsahuje glukosamin sulfát jako významný prekursor 

synoviální tekutiny. Zlepšuje a napomáhá regeneraci chrupavky a 

obecně zlepšuje pohyb zvířete.

Glukosamin sulfát se vyznačuje nízkou molekulární densitou a velmi 

dobrou vstřebatelností při perorálním podání.

Zajišťuje výživu chrupavky.

V prvních 4 - 8 týdnech užívání může 

být dávka zdvojnásobena pro 

zrychlení účinku.

Megaflex

Doporučené dávkování

Složení (4 kapsle přípravku obsahuje)

Glukosamin (jako aminomonosacharid) 1000 mg

Mořská okurka

Vitamin C

300 mg

10 mg

MSM (methylsulfonylmethan) 500 mg

Hmotnost zvířete

Počet kapslí

Kapslí / den

do 23 kg

1kapsle

1x

23 - 34 kg

2kapsle

1x

34 - 45 kg

4kapsle

1x

nad 45 kg

6kapslí

1x

600 ks

MegaFlexwww.mhvet.cz
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Určeno pro psy vykazující nervozitu, agresivitu a 

stres

Charakteristika

NutriCalm obsahuje L - tryptophan v lékárenské čistotě, který je 

esenciální aminokyselinou přeměňující se v mozku na serotonin.

Výtažky z bylin obsažené v NutriCalmu napomáhají přirozenému 

uvolnění a relaxaci zvířete.

Jako dietní doplněk napomáhá při péči o psychicky labilní psy.

Podání 1 hodinu před očekávanou událostí!!!

Použití:

 při cestování

 v přepravních boxech a kotcích

 při návštěvě veterináře

 při úpravách srsti

 při socializaci se psy

 při agresivním chování a zlosti

 neurogenní diarrhoe

 neurogenní dermatitida

NutriCalm

Doporučené dávkování

Hmotnost zvířete

1 dávka

Účinek

11 kg

1 kapsle

cca 8h

Složení (1 kapsle přípravku obsahuje)

L - tryptofan (volná forma aminokyseliny) 150 mg

Extrakt z indického ženšenu

Extrakt z šanty kočičí

50 mg

50 mg

Extrakt z kořene kozlíku lékařského 50 mg

L - Theanin 25 mg

Hořčík 30 mg

Vápník 25 mg

50 ks

NutriCalm www.mhvet.cz
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Doplněk vápníku, hořčíku a dalších minerálních 

látek

Charakteristika

Canine Minerals je makro a mikrominerálním doplňkem pro psy. 

Zajišťuje dostatečný přísun vápníku a je určen k minerálnímu 

vybalancování domácí stravy.

Minerální směs v tomto přípravku je 100 % přírodní a získává se z 

mořského dna na západě USA.

Obsahuje 9 makro a mikro minerálů pro optimální zdraví. Je 

hypoalergenní a bez příchutě.

Canine Minerals podáváme přimíchané 

do krmiva

Canine Minerals

Doporučené dávkování

Složení (1 odměrka - eq. 1/2 čajové lž.)

Hmotnost zvířete

0 - 3 kg

4 - 7 kg

Dávkování

0,5 odměrky

8 - 11 kg

12 - 16 kg

17 -28 kg

29 - 38 kg

39 - 54 kg

55 - 68 kg

1 odměrka

1,5 odměrky

2 odměrky

2,5 odměrky

3 odměrky

3,5 odměrky

4 odměrky

45,4 g

Hořčík

Železo

Vápník

Stroncium

Mangan

Fosfor

Sodík

Draslík

Chrom

322 mg

0,77 mg

500 mg

0,27 mg

0,08 mg

0,07 mg

0,2 mg

0,04 mg

6 mcg

Canine Mineralswww.mhvet.cz
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Podporuje správnou funkci ledvin

Charakteristika

Rx Renal Feline je komplexní přípravek složený z několika bylinných 

extraktů a látek, které se vyznačují schopností stabilizovat laboratorně 

stanovitelné parametry funkce ledvin. Pozitivní klinická odpověď se 

dostavuje nejpozději do 2 týdnů od začátku podávání.

Velikost kapslí je přizpůsobena tak, aby ji kočka dobře pozřela.

Jako dietní doplněk napomáhá při:

 renoprotekci / refroprotekci

 regulaci krevního tlaku

 středně diuretickém efektu

 snížení hladiny creatininu v seru

 snížení BUN (urea)

 snížení proteinurie

 zlepšení hydratace

 zlepšení kvality života, chuti a hmotnosti

Rx Renal Feline

Doporučené dávkování

Hmotnost zvířete

Kapsle / den

4-5 kg

2 kapsle

Složení (účinné látky ve 2 kapslích)

Extrakt z kořene kozince (10:1) 25 mg

Extrakt z řehmanie lepkavé (5:1)

Extrakt z rebarbory (5:1)

25 mg

25 mg

N - acetylcystein 25 mg

Ostropestřec mariánský 25 mg

L- glutamin 10 mg

L - arginin 25 mg

Extrakt z děhele čínského (4:1)

Extrakt z kořene libečku sečuánského (5:1)

10 mg

5 mg

Extrakt z kořene chřestu 10 mg

Extrakt z housenice čínské (5:1) 5 mg

5 mg

5 mg

5 mgExtrakt z hlohu (standardizovaný na 1,8 % vitexinu)

Extrakt ze zeleného čaje (standardizovaný až 55 % ECGC)

Melatonin

Extrakt z jinanu dvoulaločného

500 mcg

120 ks

Rx Renal Feline www.mhvet.cz
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Podporuje správnou funkci ledvin

Charakteristika

Rx Renal Canine je komplexní přípravek složený z několika bylinných 

extraktů a látek, které se vyznačují schopností stabilizovat laboratorně 

stanovitelné parametry funkce ledvin.

Pozitivní klinická odpověď se dostavuje nejpozději do 2 týdnů od 

začátku podávání.

Jako dietní doplněk napomáhá při:

 renoprotekci / refroprotekci

 regulaci krevního tlaku

 středně diuretickém efektu

 snížení hladiny creatininu v seru

 snížení BUN ( urea )

 snížení proteinurie

 zlepšení hydratace

 zlepšení kvality života, chuti a hmotnosti

Rx Renal Canine

Doporučené dávkování

Složení (účinné látky ve 2 kapslích.)

Hmotnost zvířete

Kapsle / den

11 kg

2 kapsle

N - acetylcystein

Extrakt z řehmanie lepkavé

Extrakt z kořene kozince

Extrakt z rebarbory (5:1)

L - arginin

L- glutamin

Ostropestřec mariánský

Prášek z kořene chřestu (5:1)

Extrakt z děhele čínského (5:1)

Extrakt z kořene libečku sečuánského ( 5:1 )

Extrakt z jinanu dvoulaločného

Extrakt ze zeleného čaje ( standardizovaný až 55 % ECGC )

Extrakt z housenice čínské ( 5:1 )

Extrakt z hlohu ( standardizovaný na 3,2 % vitexinu )

Melatonin

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

50 mg

100 mg

50 mg

50 mg

50 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

1 mg

120 ks

Rx Renal Caninewww.mhvet.cz



10

Napomáhá udržovat zdravou mikroflóru a 

zajišťuje optimální stolici

Charakteristika

Rx Biotic obsahuje směs 4 hlavních bakteriálních probiotických kmenů 

se dvěma prebiotiky:

fruktooligosacharidy a arabinogalaktan ( z modřínu západního ).

Tyto prospěšné bakterie normalizují funkci trávícího ústrojí a přispívají 

ke zlepšení funkce imunitního systému.

Jako dietní doplněk napomáhá při léčbě:

 antibiotickou léčbu doprovázející diarrhoe

 akutní a chronická diarrhoe jakéhokoliv původu

 chronické střevní infekce / intestinal dysbiois / SIBO

 chemoterapii doprovázející střevní potíže

 zánět střev

 Leaky Gut Syndroms ( alergie, astma, epilepsie )

Rx Biotic

Doporučené dávkování

Složení (1 odměrka - eq. 1/8 čajové lž.)

DDS ProbioPlus - probiotická směs 2 miliardy životaschopných buněk

Bifidobacterium longum

Bifidobacterium bifidum

1,65 miliard CFU / gm

1,65 miliard CFU / gm

Lactobacillus acidophilus 5 miliard CFU / gm

Bifidobacterium infantis 1,65 miliard CFU / gm

Arabinogalactan 100 mg

Fructooligosacharidy 50 mg / gm

Udržovací dávka

Odměrek / den 1-2 odměrky

Frekvence podání 1x denně

Léčebně a při použití antibiotik

Odměrek / den 3-4 odměrky

Frekvence podání 1x denně

Podání cca 3 hodiny po užití 

antibiotik.

60 g35,43 g

Rx Biotic www.mhvet.cz
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Napomáhá podporovat správnou funkci střev a 

zajišťuje optimální stolici

Charakteristika

Rx Clay obsahuje jednoklonný jíl, který absorbuje bakteriální toxiny, 

zánětlivé cytokiny a metabolické toxiny v gastrointestinálním traktu, 

což má za následek zlepšení kvality stolice.

Jako dietní doplněk napomáhá při léčbě:

 akutní diarrhoe (infekce, antibiotika, bakteriální endotoxiny a 

enterotoxiny, toxikozy)

 chronická diarrhoe (chemoterapie, zánět střev, giardióza, kolitida)

 aflatoxikoza

 Leaky Gut Syndrom

Rx Clay

Doporučené dávkování

Složení (1 odměrka - eq. 1/8 čajové lž.)

Hydratovaný hlinito - křemičitý jíl 500 mg

Při průjmu

Odměrek / den 1 odměrka

Frekvence podání 2x denně

Hmotnost 4 - 5 kg

Udržovací dávka

Odměrek / den 1 odměrka

Frekvence podání 1x denně

Hmotnost 11 kg

Dávkování může upravit veterinární 

lékař

100 g

Rx Claywww.mhvet.cz



12

Podporuje výživu střevní sliznice (mucosa)

Charakteristika

Nutrigest dodává důležité fytochemikálie a základní živiny jako jsou 

glutamin a n - acetyl - D glukosamin, který pomáhá obnovovat a 

udržovat normální funkci slizničních epiteliálních buněk v 

gastrointestinálním traktu a chrání prospěšné střevní bakterie.

Jako dietní doplněk napomáhá při léčbě:

 akutní a chronická diarrhoe

 chronické střevní infekce 

 zánětlivá střevní onemocnění

 chemoterapie - související střevní potíže

 při léčbě antibiotiky pro rekolonizaci střev

NutriGest

Doporučené dávkování

0 - 11 kg

Odměrek / den 0,5 - 1 odměrka

Složení (1 odměrka - eq. 1/2 čajové lž.)

Frekvence podání 2x denně

11 - 23 kg

Odměrek / den 1 - 1,5 odměrky

Frekvence podání 2x denně

Probiotické kultury 500 milionů bioaktivních buněk

Řemdihák plstnatý (uncaria tomentosa)

N - acetyl glukosamin D

150 mg

150 mg

L - glutamin 200 mg

Pantotenan vápenatý 100 mg

Fruktooligosacharidy 50 mg

Zázvor 50 mg

Česnek

Psyllium (plantago ovata)

25 mg

25 mg

Mahonie plazivá 25 mg

Extrakt z aloe 25 mg

Kyselina listová 50 mcg

Kořen z lékořice 25 mg

Vitamín A 100 LU

23 - 45 kg

Odměrek / den 1,5 - 2 odměrky

Frekvence podání 2x denně

132 g

NutriGest www.mhvet.cz
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Poznámky



Podporuje správnou funkci ledvin

Řešení pro psy s chronickým 

renálním selháním





Distrubuce:
M+H VET s.r.o.
Londýnská 730/59
120 00 PRAHA 2

www.mhvet.cz 

Tel: +420 731 616 900

mhvet@mhvet.cz
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