Ájurvéda
háziállatoknak
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Gyógynövényeink
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A TERMÉKEKRŐL
1. Gyógynövények lévén nincs azonnali hatásuk, jelentős változások néha 2-3 hónapba is
beletelnek. Ezért kérjük, hogy versenyeztetés, pároztatás, és egyéb rendkívüli helyzet
esetében az azt megelőző időszakban adagolják állataiknak, hogy az adott eseményen
már kifejthesse hatását. Ez alól kivétel Kaunchsar és Sara’s Spirulina nevezetű
termékeink, melyeknek élénkítő hatása már 1-2 hét után észlelhető.
2. Egy betegség elmúlását követően még 1 hónapig vagy tovább is fenntartható az
adagolás, a betegség kiújulásának elkerülése érdekében.
3. A gyógynövényeknek nincs mellékhatása, azonban közismert tény, hogy átmenetileg
fokozhatják a tüneteket, ilyenkor nem javasolt a szedés megállítása, hiszen azt jelenti,
hogy a növény épp jó hatását fejti ki.
4. Nem lehet őket túladagolni, a felesleg távozik a szervezetből.
5. Kistestű állatoknál a kapszulákat szétbontva lehet adagolni, ételbe belekeverve nem
veszi el annak ízét.
6. Nagytestű állatoknál a kapszula héjastul adagolható, hiszen az teljesen növényi
eredetű, így nem bántja a gyomrot.

Amla
FŐBB HATÁSAI:
1. Általános tonizáló hatású, ezért rendszeresen adható
kedvencünknek
2. Táplálja a bőrt, megszünteti a viszketést
3. Puhává, selymessé teszi a szőrt
4. Megelőző és immunerősítő, valamint öregedés-gátló
hatása van
5. Erős antioxidáns

JAVALLAT:
1. Köhögés
2. Bronchitis (hörghurut)
3. Gyomorsavtúltengés
4. Epeégés, epés hányás
5. Gasztritisz (gyomorhurut)
6. Fekély
7. Székrekedés
8. Hasmenés
9. Rák
10. Szőrhullás
11. Ekcéma, és más bőrbetegségek
12. Szívbetegség (Az epesav lebontja és megszűnteti a koleszterint)
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SZEDÉSI JAVASLAT:
Az Amla ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
20kg fölött egész kapszula (500mg)
Macskáknál:
fél kapszula (250mg)
Lovak (más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)

Arjuna (Ardzsuna)

FŐBB HATÁSAI
•

•
•
•
•
•

Természetes módon hangolja át a szívet a
megfelelő működésre, optimalizálja a
szívverést, vagyis beállítja a normál
szívfunkciókat, a szívizom energiáját, ezáltal a
szívpumpálás egyenletességét eredményezi
Beállítja a trombocita (vérlemez) funkciót
Segíti a lipidek (fehérjék) vérben való
felszívódását
Koleszterinszint-csökkentő hatása van
Egészségesen tartja a szívet
Csökkenti az érelzáródás esélyét

JAVALLAT:

•
•

szív és érrendszer karbantartására
megelőzés + kezelés
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SZEDÉSI JAVASLAT:
Az Arjuna ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
20kg fölött egész kapszula (500mg)
Macskáknál:
harmad kapszula (170mg)
Lovak(más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)

BRAHMI (Brami) Bacopa monneira
FŐBB HATÁSAI
-

A Bacopa segíti az agy frissen tartását

-

Növeli az élethosszt

-

A Bacopát ősidők óta használják az idegek
erősítésére/tonizálására

-

Segíti regenerálni az agysejteket

-

Serkenti az agysejtek ingerület-átvitelét

-

Támogatja az idegrendszert, ezáltal jótékony hatással van
a gyomorfekélyre

-

Küzd a szabadgyökök ellen, ezáltal rákos
megbetegedések kezeléséhez is hozzájárul

-

Javítja az asztma tüneteit

-

Segít az epilepsziás rohamok csökkentésében
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JAVALLAT:
-

Idős állatok agyi működésének frissen tartására
Engedelmességi (és egyéb) oktatás ideje alatt
Versenyeztetést megelőző periódusban, és a versenyek idejében

A Brahmi az ájurvéda nagy becsben tartott növénye, amelyről azt tarják, hogy optimalizálja
az agyfunkciót, fokozza a mentális éles elméjűséget, a stressz tűrés képességét, részt vesz az
elme fiziológiai, élettani fejlődésében. Úgy tartják számon, mint az idegekre és az agysejtekre
fiatalítólag ható növényt. Évszázadok óta alkalmazzák a memória erősítése és az
összpontosítás elősegítése érdekében.

Epilepszia
Habár a Bacopa az epilepszia ellenszereként van számon tartva az ajurvédikus orvoslásban, az
állatkísérletek megmutatták, hogy rohamellenes aktivitás magas dózis és hosszan tartó kezelés
esetén érhető el. A korai indiai kutatások kimutatták, hogy a hersaponin (az egyik lényeges
komponens) védelmet jelentett a rohammal szemben egereknél. Egy sokkal későbbi indiai
kutatás szintén megvizsgálta a Bacopa kivonat rohamellenes tulajdonságát egereknél és
patkányoknál. A kutatók azt találták, hogy a hasüregbe adott, magas dózisú Bacopa kivonat
injekció (közel 50% LD50) 15 napig alkalmazva, rohamellenes aktivitást mutat. Amikor
alacsonyabb dózist (kb. 25% LD50) adtak be, a rohamellenes aktivitás nem volt észlelhető.

Bronchitis és asztma
Állatkísérletek bebizonyították, hogy a Bacopa kivonatnak nyugtató hatása van a kémiailagindukált hörgőszűkületre, valószínűleg a kalcium sejtmembránokba való beáramlásának
gátlása által. Egy korábbi, Dar és Channa által létrehozott in vitro kutatás szerint, a B
monniera aktivitása tágítja a légzőszervek ereit nyulak és tengeri malacok légcsövében,
pulmonális artériájában és aortájában. Egy Bacopa kivonattal végzett patkánykísérlet
alátámasztotta a korábbi eredményeket. A Bacopa kivonattal, kivonva belőle a metanolt
(metilalkoholt, a fordító), előzetesen carbachollal, egy acetilkolinhoz hasonló anyaggal
hörgőszűkületet előidézett patkányokat érzéstelenítettek. A Bacopa kivonat egy részének
elvonása gátolta a carbachol-indukált hörgőszűkületet.

SZEDÉSI JAVASLAT:
A Brahmi ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
20kg fölött egész kapszula (500mg)
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Macskáknál:
fél kapszula (250mg)
Lovak(más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)

KAUNCHSAR (Koncssár)

„Csodanövény”
FŐBB HATÁSAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Immunrendszer erősítő
Segíti a mélyalvást
Növeli az energiát és az állóképességet
Optimalizálja a vérnyomást és a vércukorszintet
Javítja a koleszterin profilt
Optimalizálja a testzsírt
Erősíti a csontsűrűséget és csökkenti a csontritkulást
Izom- és ízületi fájdalmat enyhít
Gyorsítja a spermák mozgását és termelődését

JAVALLAT:
•
•
•
•

Hím állatoknál pároztatás előtti és közbeni időszakban
Olyan állatoknál, akik stresszesebbek
Nyomás alatt álló állatoknál; feszültségoldó hatása miatt (pl.: munkakutyák,
versenylovak)
Depresszióra, inaktivitásra hajlamos állatoknál

SZEDÉSI JAVASLAT:
A Kaunchsar ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
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20kg fölött egész kapszula (500mg)
Macskáknál:
fél kapszula (250mg)
Lovak(más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)

Termékleírás
GH Komplex – extra erős HGH Formula (60% L-Dopa)
Tartalmaz L-Dopát. Az L-Dopa természetesen stimulálja a test hormontermelését. Ez egy
természetes hormon kiválasztás, tudományos fejlesztés a fizikai teljesítmény és energia
növelésére, csökkenti a testzsírt, növeli a szexuális energiát, segíti a mély alvást, és fiatalító
hatása ismert. Kísérleti modellen történt kutatások igazolták, hogy az L-Dopa segít
csökkenteni a koleszterin- és a vércukorszintet.

GH Komplex előnyei
•
•
•
•
•

Javítja az agyfunkciókat, és az idegrendszer optimális szintjét
Segíti a normál nyugalmi szint elérését
Aminosavat (L-dopa) tartalmaz, ami dopamint juttat a szervezetbe
Rendkívül hatásos, idegrendszert erősítő gyógynövényként tartják számon a
hagyományos indiai orvoslásban
Segíti a hormontermelést, és többnyire összefüggésben áll az agy
„élményközpontjával”, ami a pozitív érzelmekért és a motivációért felelős

SHATAWARI (Asparagus racemosus)
Shatawari nőstényállatoknak
FŐBB HATÁSAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fájdalomcsillapító
gyulladáscsökkentő
vérzéscsillapító
afrodiziákum
a női nemi szervek tonikuma
pozitívan hat a hímtermékenységre
segíti az emésztést
tüdő és torok problémáknál is alkalmazható
szabályozza a vizeletet
segíti az anyagcserét
specifikusan fokozza a tejkiválasztást és tejtermelést
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A shatavari az ajurvéda legfontosabb tonikuma a nőstény állatoknak. Kitisztítja a vért, kitűnő
ösztrogénforrás, fiatalító hatású.
•
•
•
•

Támogatja az egészséges női reprodukciós képességet
Támogatja a normál hormonfelhasználást és az egészséges vérhormon szintet
Támogatja az immun- és emésztési rendszer normális működését
A Shatawari enyhítő, nyugtató, „tonizáló” hatását számon tartják a hagyományos
orvoslásban is

JAVALLAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a tüzelés szabályozásában
a tüzelési fájdalmak, és egyéb tünetek csökkentésében
pároztatás előtti időszakban
bélhurut
Crohn-betegség
gyulladások és fájdalmak
túlzott gyomorsavtermelés
gyomorégés
fekélyek és gyomorhurut

Hím állatokra vonatkozó hatása:
Ha alacsony a spermaszám és rendszertelenül
termelődik, akkor ajánlott a Shatawari alkalmazása, mivel növeli azok mennyiségét és
hatását.
Emésztésre gyakorolt hatása: Csökkenti a nyálkahártyák gyulladását.
Légzést javító hatása: tüdőgyulladás, száraz köhögés, torokgyulladás esetén hasznos.
Vizeletkiválasztást javító hatása: Vizelési nehézségnél, égető, átható szagú vizelet esetén,
valamint vérvizelésnél is alkalmazható.
Anyagcserére vonatkozó hatása: Növeli az izomszövetet és segíti a vérképzést.

SZEDÉSI JAVASLAT:
A Shatawari ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
20kg fölött egész kapszula (500mg)
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Macskáknál:
fél kapszula (250mg)
Lovak(más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)

TRIPHALA (Trifala)

Haritaki

Amla

Bihitaki

FŐBB HATÁSAI:
•
•
•
•
•
•
•

Támogatást nyújt az emésztőrendszer teljes területének, és segíti az emésztési
folyamatot az optimális szintre beállítani.
A Triphala egy rendkívül hatásos vastagbél-, és vékonybéltisztító, továbbá
megfiatalítja az emésztőszerv működését.
Támogatja az epefunkciót azáltal, hogy bekapcsolódik az egészséges emésztés és a
vértisztítás folyamataiba.
Segíti bejuttatni a tápanyagot a szervezetbe, és egészséges koleszterinszintet tart fenn.
Segítséget nyújt a székrekedési és az emésztési problémákban, mindemellett nem
zavarja a bélflórákat.
Hatékony a gyomorfekély és nyombélfekély gyógyításában.
Elősegíti a bélrák leküzdését, valamint a sugárzás és kemoterápia mellékhatásait
enyhíti.

JAVALLAT:
- emésztési problémák
- lassú anyagcsere
- bélrák
- gyenge bélbolyhok
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- gyomorbetegségek
- bélféreg

ELLENJAVALLAT:
Nincsenek észlelt mellékhatások. A Triphala nem okoz hashajtóktól való függőséget, de
túladagolás történhet más hashajtó készítmények együttes szedésével, ami okozhat hasmenést,
kiszáradást, és elektrolit egyensúlyhiányt. Triphala-t ne adja, ha hasmenése van az állatnak,
vagy ha terhes.

SZEDÉSI JAVASLAT:
A Triphala ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
20kg fölött egész kapszula (500mg)
Macskáknál:
fél kapszula (250mg)
Lovak(más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)

TULSI
Más néven indiai szent bazsalikom, mely
hatástalanítja a jelenlévő káros anyagokat, és védi az
állatok szervezetét a szabadgyökök káros hatásaitól.
FŐBB HATÁSAI:
•
•
•
•
•
•

erős antioxidáns
anti-virális (vírusölő)
a stressz hatásait csökkenti
az allergiás tüneteket jelentősen enyhíti
egészségvédő hatású
immunerősítő
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JAVALLAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyenge immunrendszer esetén
Megfázás, köhögés, láz
Gyenge anyagcsere-folyamatok
Gyomorfekély
Állóképesség és az erőnlét fokozására
Vérnyomásproblémákra
Vércukor-szint optimalizálására
Magas koleszterin esetén
Macskáknak, akiken rendszeresen található nyílt sérülés (vértisztító hatású)
Méregtelenítésre
Kedélyállapot javítására, csökkenti a szorongást
Segíti a tüdő működését
Allergiás tünetek esetén
Lassítja az öregedést

Aktív összetevők
A Tulsi levele tartalmaz illóolajat, oleanol savat és rozmarinsavat. Egyéb aktív összetevője a
kariofillén. A növény tartalmaz továbbá szilárd olajat és linolénsavat.
Táplálkozási összetevői tartalmaznak A és C vitamint; ásványi kalciumot, vasat és cinket.
A TULSI TERMÉSZETES NÖVÉNYI KAPSZULA, NEM TARTALMAZ KOFFEINT,
VAGY MÁS STIMULÁLÓ SZEREKET!
SZEDÉSI JAVASLAT:
A Tulsi ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
20kg fölött egész kapszula (500mg)
Macskáknál:
fél kapszula (250mg)
Lovak(más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)
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VILAYATI IMLI (Garcinia Cambgia)
FŐBB HATÁSAI:
•
•
•
•

A Garcinia segít beállítani a normális étrendet
Csökkenteni a test súlyát
A Garcinia segíti a normális fehérje szintet, a zsírt, és a
szénhidrát anyagcserét
A Garcinia tartalmaz HCA-t (citromsav), ami közismerten
megakadályozza a test zsírraktározó képességét, vagyis zsírt
képes átengedni a testen anélkül, hogy elraktározná azt.

JAVALLAT:
• Túlsúlyos állat esetén

Működés
Alapvetően a Garcinia Cambogia úgy dolgozik, hogy lelassítja annak a bizonyos enzimnek a
termelődését a testben, ami az elhízás kialakulásáért felelős. Ennek az enzimnek egyrészről a
mennyisége csökken a szervezetben, másrészről a test rögtön eléget minden felesleges
szénhidrátot, amit egy nap alatt kap az állat. Amikor a felesleges szénhidrát elég, semmilyen
anyag nem marad, ami kiváltja az elhízást, ennél fogva tény, hogy a Garcinia Cambogia egy
„zsírégető”. Amíg ezt a felesleges zsírt égeti, az összetevők közben elnyomják az étvágyat,
tehát megerősítik a kivonat természetes hatását. Természetesen ezeket a vizsgálatokat az FDA
- Food and Drug Administration – (Az Egyesült Államok Egészségügyi Minisztériumának
egy részlege) támasztja alá.
SZEDÉSI JAVASLAT:
A Vilayati Imli ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
20kg fölött egész kapszula (500mg)
Macskáknál:
fél kapszula (250mg)
Lovak(más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)
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LIV-ON
A máj regenerálója
A máj a legnagyobb mirigy, ami a testben található, és rengeteg fontos funkciója van. A
test teljes vérellátottsága naponta számtalanszor keresztülmegy a májon, és minden egyes
pillanatban 1 pint (kb. ½ liter) vér van benne jelen. A máj termeli és választja ki az epét,
ami elengedhetetlen fontosságú az étel megemésztésében. A complex molekulákat
egyszerűbb, és használhatóbb részekre szedi szét, megőrizve a használhatót, és kilökve a
nem kívánt mellékterméket a kiválasztó-rendszerbe, ahonnan ez kilökődik a szervezetből.
A LIV-ON kapszula egy teljesen természetes növényi kivonat-keverék, melyet a
májfunkció védelmére, és helyreállítására találtak ki, s ezáltal egyensúlyba hozza az
immunrendszert is. Továbbá megvédi a máj károsodását az autoimmunbetegségekkel, az
oxidációval, és minden típusú méreggel szemben; valamint képes megelőzni, és
gyógyítani a májkárosodást.
Napi rendszeres használata a májfunkciókat a legmegfelelőbb szinten tartja, és segít a
növekedésben, növeli az étvágyat, valamint támogatja az étel megemésztését és beépülését.
JAVALLAT:
-

Májzsugorodás

-

Vízkór

-

Lépnagyobbodás

-

Hepatitis

-

Májnagyobbodás

-

Sárgaság

-

Májdiszfunkció

-

Méhgyulladás

-

Lépbetegségek

Tartalma:
Minden 500mg-os növényi kapszula tartalmaz:

Pistacia lentiscus
Crocus sativus (Jóféle sáfrány)
Valeriana wallichii
Nardostachys jatamansi (Indiai nárdus)

25 mg
25 mg
45 mg
45 mg
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Cinnamomum zeylanicum (Fahéjfa)
Elettaria cardamomum (Kardamon)
Gentiana olivieri
Cymbopogon jwarancusa
Coccus lacca (Lakktetű)
Myrtus caryophyllus (Szegfűszeg)
Cuscuta reflexa (Aranka)
Cichorium intybus (Cikória)

45 mg
45 mg
45 mg
45 mg
45 mg
45 mg
45 mg
45mg

SZEDÉSI JAVASLAT:
A Liv-on ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
20kg fölött egész kapszula (500mg)
Macskáknál:
fél kapszula (250mg)
Lovak(más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)
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SARA’S SPIRULINA (Zöldalga)

A WHO adatai szerint a Spirulina tápértéke nagyobb
bármilyen ismert élelmiszernél vagy orvosi készítménynél.
A Spirulina képes visszaadni a sejtek energetikai
memóriáját - a meggyógyult sejt elfelejti az
elszenvedett betegséget.

FŐBB HATÁSAI:
- A Spirulina fehérjében rendkívül gazdag, átlagosan
mintegy hatvan százalékát teszi ki
- Spirulina alga nem rendelkezik erős sejthártyával. Ez az
egyik ok, amiért az emésztőszerv oly könnyedén juthat
hozzá az algában lévő életfontosságú anyagokhoz
- Az omega-zsírsavakból a tengeri halakban található
mennyiségnek a többszörösét tartalmazza
- Minden hatóanyagot tartalmaz, ami a húsokban
megtalálható.
Spirulina alga tápanyagtáblázata
Spirulina alga
Tápanyag
Fehérje
60%
Szénhidrát
14%
Zsír
6,5%
B1-vitamin
20mg/kg
B2-vitamin
23,2mg/Kg
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B6-vitamin
3mg/Kg
B12-vitamin
0,79mg/Kg
E-vitamin
11mg/Kg
Kalcium
4300mg/Kg
Magnézium
3500mg/Kg
Vas
700mg/Kg
Cink
32mg/Kg
Szelén
<1mg/Kg
Foszfor
8200mg/Kg
Karotinid
3965mg/Kg
A termék szárazanyag-tartalma 93-97%.

JAVALLAT:
• Vitaminhiány esetén (C, E, B)
• Látásproblémák
• Vashiány
• Cink- és szelénhiány
• Fizikai és mentális stressz hatása alatt álló állatoknak (versenyeztetés, oktatás)
• Gyenge szívműködés esetén
• Rossz koleszterin-szint
• Degeneratív betegségre hajlamos állatoknak
• Hormonproblémákkal küzdő állatoknál
• Erős fizikai aktivitást végző állatoknál (izmok és ízületek védelme)
• Fáradtságra, levertségre hajlamos állatnál (élénkítő hatású)
• Rák megelőzésére

SZEDÉSI JAVASLAT:
A Spirulina ajánlott mennyisége (500mg-os kapszula esetén) /nap:
Kutyáknál:
10kg-ig: harmad kapszula (170mg)
20kg-ig: fél kapszula (250mg)
20kg fölött egész kapszula (500mg)
Macskáknál:
fél kapszula (250mg)
Lovak(más nagytestű állatok):
4 kapszula

(2000mg)
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