
  
 

 

Bezmaksas tālrunis pasūtījumiem 8000 1008 
Magnum Veterinārija SIA | Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021 | t +371 671 600 91 | f +371 671 600 95 | e magnum@magnumvet.lv | w www.magnumvet.lv 

  

 
SPECIALIZĒTA VETERINĀRO PREPARĀTU LĪNIJA SUŅIEM,  

KAS STIPRINA APMATOJUMU UN STIMULĒ TĀ ATJAUNOŠANOS 
 

VETOEMVIT specializētie līdzekļi pret pārmērīgu apmatojuma izkrišanu suņiem ir novatorisks produkts, lai 
ikdienā rūpētos par plānu, pārmērīgi izkrītošu apmatojumu un jutīgu ādu, kurai ir nosliece uz kairinājumu un 
alerģiju. Produkti ir paredzēti biežai, lokālai lietošanai uz ādas.  
Unikālā vitamīnu izcelsmes aktīvā sastāvdaļa M-VIT kavē pārmērīgu apmatojuma zudumu un stimulē matu 
augšanu, tā uzlabo ādas mikrocirkulāciju un stiprina mata folikulu. M-VIT ir fizioloģiska viela, kas dabiski 
atrodama organismā, tā veidojas aknās metabolizējoties PP vitamīnam, kā arī atrodama dabiskos avotos, 
piemēram, vakames aļģēs. M-VIT pagarina mata dzīves ciklu aktīvās augšanas anagēna fāzē, izraisot mata folikula 
saraušanās procesu, lai apvērstu un mazinātu pārmērīgu vilnas izkrišanu. M-VIT regulē tauku dziedzerus. 
Aizsargā ādu no kairinājuma un veicina dabiskos epidermas atjaunošanās procesus.  
Sastāvdaļām ir barojoša un atjaunojoša iedarbība uz plānu apmatojumu, padarot to mīkstu, gludu un spīdīgu. 
Zīda proteīni padara matus gludus un spīdīgus un viegli ķemmējamus. Alantoīna un pantenola pievienošana 
uzlabo epidermas lipīdu barjeru, nodrošina ādu nomierinošu un remdējošu iedarbību. Padara ādu pareizi 
mitrinātu, maigu un elastīgu. Palīdz sasniegt jūsu suņa ādas fizioloģisko pH (aptuveni 7). 
Nesatur: nātrija lauret/lauril sulfātu (SLS/SLES), parabēnus, smaržvielas, krāsvielas. 
 
SASTĀVDAĻAS: 

 SERUMS PRET 
PĀRMĒRĪGU VILNAS 
IZKRIŠANU SUŅIEM 

150ml 

STIPRINOŠS ŠAMPŪNS 
GARSPALVAINIEM 

SUŅIEM  
250ml 

STIPRINOŠS ŠAMPŪNS 
ĪSSPALVAINIEM 

SUŅIEM 
250ml 

M-VIT + + + 

TĪRUMA KOSAS EKSTRAKTS  + + 

AUZU BETA-GLIKĀNS + +  

DABISKS BETAĪNS  + + 

ZĪDA PROTEĪNI + +  

PANTENOLS +  + 

ALANTOĪNS   + 

 
IETEICAMS: 
VETOEMVIT līdzekļus rekomendē, lai stiprinātu un stimulētu 
apmatojuma augšanu suņiem: 
• ar plānu apmatojumu ar noslieci uz pārmērīgu vilnas izkrišanu 
• ar pliku ādu, retu apmatojumu un skrāpējumiem 
• ar blāvu, nedzīvu apmatojumu 
• ar pinkainu, grūti ķemmējamu apmatojumu 
Kā mitrinošs un nomierinošs līdzeklis jutīgai ādai, kurai ir 
nosliece uz kairinājumu un alerģiju.  
 
RAŽOTĀJS: PHARMENA SA, ul. Wólczańska 178, 90-530 Łódź, 
Polija 
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