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ALVEO Az Állatorvosi Praxisban I. 

/Gyógyítás és megelőzés/ 
 

Az Alveo egy holisztikus terápiás eszköz és lehetőség, amivel egyidejűleg több szervrendszerre 
lehet hatni, törekedvén a homeostazis biztosítására és támogatására. A készítmény 26 ismert 
gyógynövényből készül, annak nem szárított természetes kivonatából áll, ismereteink szerint nem 
okoz allergiát, 100 % -ban felszívódik, s nem túladagolható. Az Alveo összetevői komponensei: 
/Aloe vera, Benedekfű, Centella, Cickafark, Csipkerózsa, Édesgyökér, Édeskömény, Ceyloni fahéj, 
Páfrányfenyő, Koreai ginzeng kivonat, Szibériai ginzeng kivonat, Észak-amerikai golgotavirág, 
Hólyagmoszat-Ír moszat, Kerti kakukkfű, Kardamom kivonat, Réti here, Levendula kivonat, Alfalfa 
kivonat, Kései meggy, Chilipaprika, Guarana kivonat, Fo-ti kivonat, Vizi kender, Orvosi tárnics, 
Zsurló kivonat/. Gyártja: Akuna Health Products, Inc.Canada, forgalmazza: Akuna HU Kft. 
Budapest. 
Legelőször az onkoterápiában használták, ott vették észre, hogy elsősorban a kemoteápia 
következtében kialakult nem kívánatos hatásokat kiszűri és gyorsan segít helyreállítani az annyira 
áhított homeostazist, a sejtszintű kényes biokémiai egyensúlyokat. Az Alveo jelzi a szervezetben a 
kritikus gyengén működő pontokat, például a gyulladásos helyeken felerősödnek a tünetek,    
gyulladásos gócok, törések, periostális érzékenység, arthrózisok, dysplasiák. 
A kúra elkezdését követően, a felerősödött un. góctünetek elmúlnak /1-3 hét/ s határozott, 
egyértelmű javulás áll be. Humán megfigyelések szerint valamennyi, korábbi, fájdalmas, 
gyulládásos tünet jelentősen mérséklődik, vagy véglegesen elmúlik /rehab. Időtart: 2-4 hónap/ 
Fontos hangsúlyozni, hogy az esetlegesen felerősödő tünetek esetetén sem szabad a kúrát 
abbahagyni.!! 
Az Alveo hatásmechanizmusának főbb területei: 
 
1. A gasztrointesztinális rendszer. 
 
Gyógyulnak a belek idült gyulladásos és fekélyes elváltozásai, ezáltal helyreállnak mind a vékony, 
s mind a vastagbélben a felszívódási viszonyok. 
Segíti a gombás betegségek visszaszorulását azáltal, hogy közepesen lúgosító és fertőtlenítő hatású, 
támogatja a fiziológiás bélflóra kialakulását és stabilizálódását. A helyreállt felszívódási viszonyok 
jelentősen csökkentik a hiánybetegségeket. Jó hatással van a gyomor anorganikus sav túltengésére, 
ezáltal jelentősen csökkenti a reflux előfordulását. 
 
2 Méregtelenítés. 
 
Vízhajtó hatású és erőteljes a májregenerációs hatása is. Fokozza az epe ürülését, aktiválja a 
hasnyálmirigy működését, erőteljes Q10 aktivitást eredményez. A méregtelenítés következményei 
lehetnek a gyakori sötét színű vizelet és bélsár, a bőrviszketés, kutyáknál a fokozott lihegés,  
(párologtatás). Rejtett idült hörghurut esetén felerősödhet a köhögéssel járó váladékürülés. 
 
3 A neurohormonális rendszer. 
 
Humán tapasztalatok szerint általános és stresszoldó hatása van, fokozza a pihentető mélyalvást, 
konkrétan javítja depressziós állapotokat, figyelemre méltó a hatása, a gyermekkori epilepsziában. 
Veteriner területen az ovariális típusú meddőségekben, a laktációs zavarok tompításában, hypo és 
hyperfunkciós pajzsmirigy-működési zavarok csökkentésében juthat fontos szerephez. 
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4 Az immunrendszer. 
 
A celluláris határokon, a membránok felületének fokozott aktiválásával növeli a 
membránpotenciált, ennek következménye az intra-és extracelluláris terek fokozott anyagcseréje, ez 
az immunreakciók fokozódásának egyik alapja. Erőteljesen blokkolja az allergiás jelenségeket és a 
túlérzékenységet, eltünteti az elemi bőrtüneteket, erőteljesen gátolja a pruritust. Az állatorvosi 
bőrgyógyászatban, az atópiás dermatitis, a nedvező ekcémák, a bolhaallergiás dematitis, a 
tápanyagallergiás-dermatitisek, az autóimmun dermatitisek, tipikus-atipikus Cusshing-kór, 
eseteinek kezelésében számíthatunk az Alveora, mint terápiás kisegítő partnerre. 
 
5 A keringési szervrendszer. 

 
Humán klinikai tapasztalatok szerint erőteljes hatása van a trombózisok kialakulásának 
megelőzésében, a vérfolyadék megfelelő viszkozitásának a biztosításában, mindezek által csökkenti 
az infarctus veszélyt, csökkenti a hypertoniát, javítja a perifériális vérkeringést, emeli a 
perctérfogatot ezáltal nő a kibocsátott vérvolumen. Az idült cardiomypathiákban mindezekért 
megkülönböztetett szerepe lehet, más fontos szívreható gyógyszerek mellett. 
 
Lengyel és német sportorvosok egy komplett, sportolókat érintő protokoll felmérés keretében, egy 
értelműen azt állapították meg, hogy az Alveo teljes spektrumú aminosav tartalma révén, mérhető 
teljesítmény fokozódást eredményezett, egyidejűleg csökkentette a korábban erős fájdalmakkal járó 
arthroid izületi és gerinc panaszokat. Hasonlóan jó hatás mutatkozott a túlzott savasodásból 
származó izomrost szakadásoknál /mikró-haematómák/. Mindezen tulajdonságai miatt érdeklődésre 
tarthat számot, munka- és versenykutyáknál. 
 
Az Alveoban megtalálható természetes komponensek a komplett aminosav garnitúra és ásványi 
anyag-nyomelem összetevők magas szintű biztosításában, a lúgosító hatásban, s a különböző 
szervrendszereknél leírt támogató additív együttműködésen keresztül, garantálják az egyértelmű 
segítő hatást. Az idült szervrendszeri állatbetegségeknél, ott is kutyáknál és macskáknál, ezért 
számíthatunk sikeres kisegítő és additív előnyöket biztosító hatására. Elsősorban a krónikus vese és 
májműködési zavaroknál, a mozgatókészülék és az izületek degeneratív megbetegedéseinél 
érdemes 
az alkalmazása, társkombinációban másokkal  és gyógyszerekkel kiegészítve. 
 
Jómagam mint klinikus, több évtizede foglakozom fizió-és fizikoterápiával, csakúgy mint a 
komplett és aktív rehabilitációval /lásd korábban itt is megjelent számos írásom/ elsősorban azokat 
a közös területeket tanulmányoztam és vizsgáltam most, ahol az Alveo, mint  tápanyag kiegészítő 
hozzácsatolható  az additív hatása miatt, az elektromágneses bio-rezonanciához, az akupunktúrához 
és a poláros-fényterápiához, mint korábban nagyszerűen bevált és alkalmazott rehabilitációs 
módszerekhez. 
Ezekről az eredményekről és tapasztalatokról, esetismertetések keretében, a cikk II.-es számú 
folytatásában kívánok beszámolni. 
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