
 

 

 

 

Mnoho majitelů domácích mazlíčků svým psům doplňuje stravu o šťávu z Aloe Vera, protože má 

mnoho pozitivních účinků na jejich organismus. 

Aloe Vera obsahuje enzymy, které pomáhají při hojení kůže a zmírňují zánět. Obsahuje asi 75 dalších 

složek, které jí dodávají léčivé vlastnosti.  

Tyto složky propůjčují protizánětlivý, analgetický a antiseptický účinek, které umožňují Aloe Vera léčit 

tělo psa uvnitř i vně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloe Vera je cenným nástrojem pro řešení různých kožních podráždění, jako jsou vyrážky, popáleniny, 

omrzliny a lupénka. Aloe Vera má při vnější aplikaci zklidňující, antiseptické účinky a pomáhá při 

rychlém hojení ran po bodnutí hmyzem, odřeninách, kožních onemocněních a alergiích. K tomu je 

vhodný pro použití Aloe Vera Gel Regeneration 99,1% s nejvyšším obsahem čistého Aloe na trhu. 

 

 

  



 

 

 

 

Aloe Vera není určeno pouze pro vnější použití. Vnitřně pomáhá při trávení, zvýšené propustnosti 

střev a dokonce i proti střevním parazitům. K vnitřnímu užití je ideální Aloe DogVit. Velmi lehce se 

psovi podává, je to koncentrovaná šťáva z Aloe Vera spolu s dužninou, nápoj je obohacen o minerální 

látky a vitamíny.  

Aloe DogVit je dobrý pro zdraví psa v několika ohledech. Aloe Vera je z 98% voda, zvyšuje obsah vody 

ve střevech čímž se zlepšuje pravidelnost vyprazdňování. Stimuluje svalové kontrakce, čímž zmírňuje 

žaludeční nevolnost a krátkodobou zácpu. Aloe DogVit také podporuje hojení v gastrointestinálním 

traktu psa díky prostaglandinům, které obsahuje. 

V Aloe DogVit jsou obsaženy enzymy, které rozkládají potravu, což méně zatěžuje střeva. Lepší 

trávení pomáhá vašemu psovi vstřebávat důležité živiny.  

Aloe DogVit pomáhá regulovat zvýšenou propustnost střev. Ta je „významným ukazatelem“ a je 

hlavní příčinou mnoha běžných zánětlivých poruch, včetně: 

• alergie 

• artritidy 

• kvasinkových infekcí 

• problémů s trávením 

• problémů s játry a ledvinami 

  



 

 

 

 

Aloe DogVit má protizánětlivé vlastnosti, které snižují zánět kloubů. Ve skutečnosti výzkum ukazuje, 

že pití šťávy z Aloe Vera pomáhá artritidě. 

Aloe DogVit je obohacený o vápník, hořčík a draslík. Tato směs hraje zásadní roli ve zdraví buněk a 

tkání, zúčastňují se stovek biochemických reakcí v organismu. Jejich vyrovnaná hladina v organismu 

je důležitá pro buňky, cévy, kosti, svaly, ale i produkci energie. Obsahuje antioxidační vitamíny jako A, 

C, E a B12 a také B2, B5, B6.Psi, kteří mají stravu obohacenou o suplementaci Aloe DogVit, mají nižší 

hladiny potenciálně škodlivých reaktivních kyslíkových metabolitů, běžně známých jako volné 

radikály, než psi, kteří konzumují konvenční stravu. 

Hellenic Aloe poskytuje nejkvalitnější šťávu z Aloe Vera na světě. Nejčistší organická šťáva v Aloe 

DogVit a Aloe Vera Gel Regeneration 99,1% jsou k dispozici na našich webových stránkách. 

Pokud je fena březí, kojící, nebo pes užívající dlouhodobě léky či má zdravotní problémy, poraďte se 

se svým veterinářem. 

Doporučená denní dávka, 1 ml přípravku na 1kg tělesné hmotnosti vašeho psa. 

Uchovávejte v chladném a stinném prostředí. Po otevření uchovávejte v chladničce maximálně 30 

dnů. 

 


