Vetericyn imunitní systém
v lahvičce
Vetericyn není steroid, antibiotikum,
bělidlo, toxin ani organické
homeopatikum. Jedná se o
vědecky navrţený roztok pro lokální
aplikaci na řezné rány, oděrky,
škrábance, podráţdění kůţe a menší
rány. Po prokázání
účinnosti ve více neţ 25 klinických
studiích a při léčbě více neţ jednoho
milionu lidí je Vetericyn
veterinární verzí technologie Microcyn,
schválené americkou Federální agenturou
pro léky a potraviny. Co je nejdůleţitější,
pouze Vetericyn funguje tak, ţe kopíruje
reakce imunitních systémů s vyuţitím síly
kyseliny chlorné, přirozeně se vyskytující
sloučeniny produkované bílými krvinkami.

Vetericyn na Internetu
Vetericyn.com je pokladnicí cenných informací pro všechny
chovatele zvířat. Obsahuje informace o tom, jak Vetericyn
funguje, svědectví a případové studie, veterinární zdroje a
také klíčové výhody přípravku Vetericyn. Navštivte nás a
dejte nám prosím vědět, jaké máte s přípravkem Vetericyn
zkušenosti.
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Světová jednička,
netoxická, okamţitě
působící péče o rány
Produkt, který
uchvátil Ameriku

Vlastnosti
produktu
Vetericyn je zaloţen na revoluční a patentované
technologii Microcyn, která funguje přirozeně v
těle vašeho zvířete tak, ţe kopíruje odpověď
zdravých imunitních systémů.






Funguje tak, ţe kopíruje imunitní systém
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Snadné použití: Jednoduše aplikujte sprej, opakujte
podle potřeby a Vetericyn se postará o zbytek.

V roztoku likviduje 99,999% většiny bakterií
a plísní za pouhých 30 sekund

Jako přípravek k čištění

Skvělý pro následující

Netoxický, pH neutrální

Proč čekat na problém? Protoţe je Vetericyn přírodní

Protoţe Vetericyn neobsahuje ţádné steroidy

Ţádné steroidy, antibiotika, látky na bázi
alkoholu nebo olej z čajovníku




Pouţití Vetericynu:

Neštípá ani nedráţdí

ani antibiotika, je bezpečný pro široké
netoxický produkt, je moţné ho pouţít jako silný čisticí
přípravek pro běţná podráţdění kůţe. Mějte Vetericyn po spektrum zvířat včetně malých a exotických
zvířat.
ruce doma, v autě, ve stáji a v přívěsu!

Bezpečný pro pouţití okolo očí, uší, nosu a
tlamy




Nepoškozuje zdravou tkáň



Je moţno ho pouţít u širokého spektra zvířat

Péče o exotická
zvířata a plazy
Péče o ptáky

Nezanechává skvrny na oblečení nebo
nábytku




Delší trvanlivost



Není nutné oplachovat



Testy prokázaly vhodnost u soutěţních zvířat

Péče o kočky




Dezinfikujte postroj před pouţitím u jiného
koně


Péče o psy

Naneste sprej na sedlové řemeny k jejich
dezinfekci


Dezinfikujte si ruce při přechodu ze stáje do
stáje


Péče o koně

Dezinfikujte stáje
Dezinfikujte zvířecí/ptačí klece





Dezinfikujte všechny zvířecí hračky



Dezinfikujte jiné předměty, které mohou
hostit a šířit nemoci

Péče o skot

