
Kedvenceinknek is 

vannak idegei 

- töro”  djünk vele!

Neurovet Alpha 
Complete  

Segítünk 

kedvenceinek!

  ®



Hogyan mu”  ködik a 

kedvenceink idegrendszere?

Honnan tudom, hogy a 

kutyám idegrendszerének 

támogatásra van szüksége?

Kedvenceink és az ember idegrendszere gyakorlatilag ugyanúgy 
működik, az egyetlen lényeges különbség az állatoknál a legma-
gasabb szintű agyi tevékenység, az intelligens gondolkodás hiánya. 
Az idegrendszer két részből áll. A központi idegrendszer az agyból 
és a gerincvelőből, a perifériás idegrendszer pedig az idegekből és 
az idegdúcokból (ganglionokból) áll.

Az idős állatokban ugyanúgy előfordulnak időskori degeneratív el-
változások az idegrendszerben, mint az emberekben.

A neurológiai betegségek változatos tünetekben nyilvánulnak meg. 
Megváltozhat az állat viselkedése – feledékenység, meglassulás, 
rendellenes viselkedés. Jelentkezhetnek mozgászavarok – gyenge-
ség, sántaság vagy teljes bénulás, ájulás, rendellenes fejtartás. Az 
epilepszia görcsrohamok formájában jelentkezik. Ilyen esetekben 
feltétlenül állatorvosi kivizsgálásra van szükség, mert a hátterükben 
az állat életét veszélyeztető folyamatok is állhatnak.

BiogenicVET Neurovet Alpha Complete olyan, létfontosságú 
összetevőket tartalmaz, amelyek nemcsak az idegsejtek, hanem az 
egyéb szövetek egészséges működéséhez, ujjáépítéséhez nélkülöz-
hetetlenek.

A C-vitamin (L–aszkorbinsav) erőteljes antioxidáns, amely erősíti a 
szervezet természetes védekezőképességét. C-vitamin pótlás aján-
lott az idegszövetben jelentkező oxidatív stressz és gyulladásos fo-
lyamatok enyhítésére, amelyek növelik a demencia és idegrendszeri 
elváltozások kockázatát.

Az Ω–3 zsírsavaknak a szervezet valamennyi sejtje hasznát veszi, 
ide értve az idegsejteket is.

Az acetil-L-karnitin előnyei között szerepel az agyi funkciók (az agy 
egészsége és a memória) javítása, az izomkárosodások megelőzése.

Mikor van szükség az idegi 

mo" ködést támogató szerekre?

Hogyan segíti a BiogenicVET Neurovet Alpha 
Complete 

az idegrendszer mu”  ködését?

Az idegrendszeri degeneratív károsodások hátteré-
ben számos ok állhat:

Idős kor (elbutulás, demencia)

Sérülések, bénulások (porckorongsérv)

Anyagcsere problémák (máj- és vesebetegségek)

Fertőző betegségek (szopornyica)

Súlyos parazitás fertőzések során jelentkező 
toxinhatás

Epilepszia
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Az alfa-liponsav (ALA) erőteljes antioxidáns és a mitokondriális al-
fa-ketonsav dehidrogenázok kofaktora.

Antioxidánsként az E-vitamin eliminálja a szabad gyököket, amelyek 
az oxidációs folyamatok káros melléktermékei.

A koenzim Q10 kontrollálja a sejten belüli oxigén szállítást. Kutyák és 
macskák számára ajánlott az időskori szellemi hanyatlás megelőzésé-
re vagy kezelésére.

A biotin segít a szőrzet, szem, máj és idegrendszer egészségének 
megőrzésében.

A folsav segíti az agyban a mielinizációt (az idegsejtek normális mű-
ködéséhez nélkülözhetetlen külső borító hüvely felépítését), és javítja 
a neurológiai tüneteket.

A B12-vitamin ideg regeneráló hatással is rendelkezik, alkalmazása 
szignifikánsan javítja a neuropátiás tüneteket.



Hogyan alkalmazzam 

a BiogenicVET Neurovet Alpha 

Complete készítményt?

Adagolás: 2x1 zacskó tartalmát naponta, illetve az állatorvos 
utasítása szerint szájon át, a táplálékba keverve kell beadni.



Hogyan juthatok hozzá 

a BiogenicVET Neurovet Alpha 

Complete készítményhez?

Ezek a termékeink vény nélkül kapható takarmány kiegészí-
tők, amelyeket az AlphaVetnél és állatorvos partnereinken 
keresztül, valamint állatpatikákban forgalmazunk.

AZ ÖN ÁLLATORVOSA:

  ®

www.biogenicvet.com

https://biogenicvet.com/

