
Přírodní neutralizátor histaminu

Histamin Control

Objednávejte již nyní u svého distributora. 

Více informací na www.mhvet.cz

60 tablet

300 tablet 

30x10 tablet v blistru

Charakteristika:

Dávkování:
Psi: 

1 tableta na 10 kg ž. hm. zvířete 

2x denně společně s krmením

Kočky a štěňata: 

1/2 tablety 

2x denně společně s krmením

Složení látek v 1 tabletě:

Quercetin 

Dimethylglycin 

Bromelain 

Askorban sodný 

Methylsulfonylmethan 

Laktát zinku 

Extrakt ze semen vinných hroznů 

125 mg

50 mg

50 mg

125 mg

150 mg

50 mg

75 mg

Dostupná balení:

Histamin Control je složen z přírodních substancí s nutričními 
vlastnostmi, které jsou v těle využívány jako kofaktory 
neutralizující uvolňování histaminu. Může se použít jako 
podpora nebo alternativa přírodních kortikoidů nebo jiných 
medikamentů s antihistaminickými vlastnostmi, nebo jako 
volba během supresivní fáze. Reguluje imunitní systém 
snížením intenzity imunologické reakce.

Citrát hořčíku 50 mg

Významná pomoc při 

Histamin Control

Tel: +420 731 616 900
mhvet@mhvet.cz
www.mhvet.cz

alergických onemocněních
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Charakteristika účinných látek v Histamin Control:

Alergická reakce je neadekvátní (přehnanou) odpovědí 
organismu na cizí látky - alergeny. V žírných buňkách, které 
se nacházejí v kůži a respiratorním traktu, se uvolňuje 
histamin. Je to chemický mediátor alergických reakcí a 
způsobuje vznik symptomů. Antihistaminy jsou látky, které 
blokují účinek histaminu. Nejpoužívanějšími jsou 
kortikosteroidy mající vlastnosti protizánětlivé a 
imunosupresivní. Jednou z nejčastějších alergických reakcí 
u psů a koček je potravní alergie a hypersensitivita, což je 
specifická forma reakce na potravu a její složky, která se 
objeví poté, kdy je aktivován imunitní systém přechodem 
vodorozpustných vysokomolekulárních glykoproteinů 
střevní stěnou. Jako zjevný symptom se objeví nesezónní 
pruritus.

Je bioflavonoid s antioxidačními účinky, které umocňují 
účinek vitaminu C a má tak vliv na korekci zánětlivého 
procesu.

Quercetin

 inhibuje enzymy podílející se na produkci hlavních 
zánětlivých  mediátorů - prostaglandinů a leukotrienů

 inhibuje produkci histaminu stabilizací bazofilů a žírných 
buněk (mastocytů)

 působí přímo ve střevě potlačením reakce na potravní 
alergeny

 v klinických studiích bylo prokázáno, že došlo k výra-
znému snížení alergické reakce na krmivo při předchozím 
podání quercetinu

O významu a přínosu tohoto flavonoidu i v humánní medicíně 
existuje nepřeberné množství informací na internetu.

Proteolytický enzym extrahovaný z ananasu.
 zlepšuje trávení proteinů v těle (výrazný proteolytický 

účinek)
 má protizánětlivý účinek, snižuje edem i bolestivost, 

působí fibrinolýzu koagulátu, aktivuje protizánětlivé 
prostaglandiny

Bromelain

Proanthocyanidiny mají silný antioxidační účinek proti 
volným radikálům, mají důležitý význam v řízení zanětlivé  a 
alergické reakce. Inhibitor prooxidačních enzymů.

Extrakt ze semen vinných hroznů

MSM je přírodní zdroj síry, která působí při antialergické léčbě, 
protože blokuje vnímavost tkání jako je sliznice, vůči 
histaminu. Potlačuje symptomy doprovázející respirační 
alergie. U alergických dermatitid eliminuje svědění.

Methylsulfonylmethan

Vlastnosti jednotlivých komponentů podporují neutralizaci 
produkce histaminu v organismu. Mají prověřený účinek při 
neutralizaci bolestivosti a zánětu.

Derivovaná aminokyselina glycin má svůj význam v regulaci 
imunitního systému. Umožňuje lepší absorpci kyslíku v 
buňkách neutralizujících volné radikály.

Dimethylglycin

Vitamin C je silný antioxidant, který neutralizuje volné radikály, 
podílející se na jakémkoliv zánětlivém procesu. Má vliv na 
správnou funkci imunitního systému.

Askorban sodný

Významný prvek především pro formaci více než 100 
enzymatických procesů. Ionty zinku stabilizují membrány 
plazmatických žírných buněk, potlačují uvolňování 
histaminu.

Zinek

Nedostatek tohoto prvku doprovází hyperemie, zvýšení 
hladiny IgE, neutrofilů. Zvyšuje hladinu prozánětlivých 
cytokinů, degranulaci žírných buněk, histaminemii a 
splenomegalii.

Hořčík

Použití přípravku Histamin Control

Potravní alergie, astma, alergická rhinitída, ekzém, urtikaria.

Specifické alergické reakce a jejich symptomy:


