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Pri nas razumemo vašega psa!
Prijazne, učinkovite metode brez stranskih 

učinkov kot preventiva, podpora zdravljenju ali 
samostojna metoda

• Bioresonanca
• Veterinarska akupunktura
• Ozonoterapija /Prolozone

• Terapija z ionskim koloidnim srebrom
• Bachove cvetne esence

• Preventivni diagnostični pregled s Pet Scanner
• Izdelava sredstva proti klopom

PROLOZONE TERAPIJA
Zdravljenje s prolozonom izhaja iz proloterapije, ki je 
medicinska injekcija dekstroze ali fiziološke raztopine, 
prokaina, vitaminov in včasih mineralov v sledovih. Pri 
PROLOZONE terapiji je vsemu naštetemu dodan tudi 
ozon, ki spodbuja celjenje po povzročitvi začetnega 
vnetnega odziva.

TERAPIJA Z IONSKIM KOLOIDNIM 
SREBROM
Koloidno srebro je raztopina koloidnega srebra v 
koncentraciji od 5 do 37 ppm (število delcev čistega 
srebra premera 0,0001 mikrona na milijon delcev 
večkrat destilirane, deionizirane vode). Pri ionskem 
koloidnem srebru je zelo pomemben pravilen način 
izdelave. Ionski delci so namreč majhni in očem nevidni, 
se resorbirajo v kri in so koristni, večji koloidi pa niso in 
lahko škodijo zdravju.
Prednost koloidnega srebra je, da ubija bakterije, virusi 
in glive. 

Uporaba:
ź za okužbe oči: Koloidno srebro se uporablja za 

zdravljenje očesnih težav pri psih, kot so vnetja in 
okužbe. Nanos je neboleč, tako da lahko kapljice 
koloidne srebra nanesete neposredno na oči vašega 
psa.

ź za okužbo ušes: Ko se nanesejo neposredno v pasja 
ušesa, se koloidne srebrne kapljice borijo proti 
okužbam ušes in obvladujejo boleče vnetje (pasji 
otitis).

ź za glivične okužbe: Lokalno uporabljeno koloidno 
srebro se uporablja za glivične okužbe, kot je lišaj pri 
psih. Ima pomirjujoč učinek, ki bo pomiril okužbo in 
spodbudil obnovo tkiv.

ź za alergije: Deluje pomirjujoče na pse z alergijami. Ko 
pripravek razpršimo na kožo, lahko zmanjšamo 
srbečico in suhost, ki povzročata bolečino in 
nelagodje.

ź za rane: Koloidno srebro se uporablja pri zdravljenju 
kožnih okužb in poškodb kože (rane in opekline), ker 
ima poleg tega, da ubija bakterije, pomirjevalno moč 
in pospešuje celjenje.

ź za okužbe dihal: Ko se koloidno srebro z razpršilcem 
spremeni v meglico, se  uporablja za zdravljenje 
nekaterih težav z dihali, kot so pljučnica, bronhitis in 
astma.

ź Pogostnost in količina dajanja sta odvisni od težav, ki 
jih ima pes, prav tako veterinar presodi tudi o 
primerni koncentraciji ionskega koloidnega srebra.

Način dajanja je preprost: z brizgo damo psu potrebno 
količino tekočine v gobček, po možnosti pod jezik, kjer je 
mnogo drobnih žil, ki pomagajo pri absorpciji pripravka.

Vir: https://www.zdrav-pes.si/

BIORESONANCA IN AKUPUNKTURA,
OZONOTERAPIJA IN TERAPIJA 

S KOLOIDNIM SREBROM

Uporaba:
ź bolečine v hrbtenici, 
ź bolečine v kolkih in kolenih 
ź bolečine zaradi brazgotin / zarastlin
ź za poškodbe križnih vezi ali nestabilne sklepe

Terapija je varna, če jo izvaja veterinar, usposobljen za 
terapije s proloterapijo/prolozonom. Morda bodo 
potrebni dva do štirje tretmaji, vendar je že po prvi 
injekciji opaženo izboljšanje stanja. Blaga ali zmerna 
bolečina se lahko pojavi 24-48 ur po injiciranju in 
priporočamo, da vaš hišni ljubljenček začne z blago 
vadbo v 48 urah po zdravljenju.



BIORESONANCA
Bioresonančna terapija je tako diagnostična kot 
terapevtska metoda. Deluje nežno in nima stranskih 
učinkov. Poleg zdravljenja različnih zdravstvenih težav je 
najbolj uporabljana je pri prepoznavanju in zdravljenju 
alergij.

Uporaba:
ź brisanje informacij o valovanju alergenov v telesu 

(desenzibilizacija alergenov),
ź slabljenje izbranih mikroorganizmov (bakterij, 

virusov, glivic, parazitov),
ź krepitev posameznih organov ali organskih 

sistemov za njihovo okrevanje ali regeneracijo,
ź uravnovešanje posameznih organov ali organskih 

sistemov v primeru njihovega prekomernega 
delovanja,

ź podpora in izboljševanje posameznih čustvenih 
stanj.

VETERINARSKA AKUPUNKTURA
Osnova akupunkture je zabadanje kot las tenkih iglic v 
točke na telesu, po katerih se pretaka energija, kitajsko 
qi ali chi. Življenjska energija teče po človeškem in enako 
tudi po živalskem telesu po meridianih, ki jih je sodobna 
znanost že dokazala s pomočjo slikanja z radioaktivnim 
elementom.
Pri psih lahko uporabljamo vsa pravila terapije kakor pri 
ljudeh s tem, da psi še hitreje in bolje reagirajo nanjo.

OZONOTERAPIJA
Ozon je učinkovito protivnetno zdravilo. Ker se vse 
bolezni začnejo z vnetjem, to pomeni, da lahko 
učinkovito pomaga pri zdravljenju katerega koli 
bolezenskega procesa. Je tudi protibakterijsko, 
protivirusno in protiglivično ... zato lahko pomaga pri 
zdravljenju katere koli vrste nalezljivih bolezni.
Več študij je pokazalo antioksidativne učinke ozona in 
učinke proti staranju. Pomaga telesu popraviti celične 
poškodbe zaradi oksidacije. Izboljšuje krvni obtok in 
dovajanje kisika, izboljšuje koronarno arterijsko bolezen 
in raven holesterola. Pomaga pri celjenju razjed na in ran, 
ki se ne celijo. Dokazano je, da ozon pomaga pri hernijah 
diska, osteoartritisu in spondilozi. Pomaga pri 
obvladovanju kroničnega cistitisa in zmanjša raven 
bakterij pri okužbah sečil.

Uporaba pri:
ź bakterijskih, virusnih in glivičnih okužbah
ź kroničnem kašlju
ź težavah s kožo, kroničnih ranah, ki se ne celijo...
ź težavah s črevesjem
ź pri starostni degeneraciji in poškodbah sklepov - 

PROLOZONE TERAPIJA
ź po operativnih posegih
ź pri avtoimunskih boleznih
ź pri raku

Ker ozon kot protivnetno zdravilo pomaga ustvariti bolj 
zdrave celice v telesu, lahko koristi pri skoraj vsakemu 
zdravstvenemu stanju. Prav tako je odličen vzdrževalni 
ali preventivni ukrep za ohranjanje optimalnega zdravja 
vašega psa.

Živali med terapijo ležijo ali sedijo na pregledovalni mizi. 
Prenos podatkov poteka preko elektrod, ki jih živali 
namestimo pod hrbet, okončine, na glavo… Za 
posamezno žival terapevt naredi individualni načrt, 
prilagojen težavam posameznika. Pri tem je metodo 
mogoče kombinirati tudi z drugimi dopolnilnimi 
metodami in tovrstne informacije, npr. homeopatske, na 
enak način posredujejo pacientu.
B ioresonančna terapi ja  je  uporabna tudi  pr i 
obvladovanju kronične bolečine, kroničnih vnetnih 
bolezni, bolezni jeter, prebavnega trakta, imunskega, 
nevrološkega sistema in sistema žlez z notranjim 
izločanjem. Razveseljiv je največji dosežek bioterapije, 
da je izredno uspešna pri zdravljenju Lymske borelioze.

Uporaba:
ź nevrološka problematika vključno z epilepsijo,
ź težave v prebavnem traktu (sindrom razdraženega 

črevesja),
ź hormonalno neravnovesje,
ź alergije. …
ź najpogosteje se uporablja pri mišično – skeletnih 

boleznih, kot so artritis, šepanje, kolčna displazija, 
zdrs medvretenčne ploščice...

ź lajšanje bolečin
ź vedenjske težave (npr. ločitvena tesnoba,…) 
ź pomaga po operacijah pri hitrejšem celjenju ran in 

nadzoru bolečine ter pospešuje okrevanje po 
posegih, tako da se lahko odmerek 
protibolečinskih zdravil in trajanje njihovega vnosa 
znatno zmanjšata.

Uporaba akupunkture je posebej dragocena pri psih, ki 
so obsojeni na dolgotrajno jemanje protibolečinskih 
sredstev, ta pa prinašajo s seboj tudi neželene stranske 
učinke.
Terapija traja od 20 do 30 minut. Pri kroničnih težavah je 
priporočljiv obisk enkrat tedensko s šest do osmimi 
ponovitvami. 


