
Vermi Minus
Здраве

Хранителна обезпаразитяваща добавка за коне,
понита и магарета под формата на паста.

Paste

Vermi Minus Paste спомага за поддържане на добро чревно здраве и освобождава коня от паразити на 
чревния тракт. Целта на употребата на Vermi Minus Paste е да се поддържа чревния баланс и да не се 
елиминира флората, което би било вредно за храносмилането на животното. Vermi Minus Paste е комбинация 
от различни растения, известни със своите отхрачващи, обезпаразитяващи и дезинфектиращи свойства. 

НАЛИЧЕН В: 60 мл инжектор
СЪСТАВ: Билколечение, което е силна комбинация от екстракти от билкови екстракти от избрани растения–болдо, лимон и 
евкалипт.
Този продукт е направен от билки. Различните животни могат да реагират различно на естествените вещества в билките. 
Твърденията за действията на продукта в тази листовка се основават върху обща информация за билките. Този продукт не 
трябва да се класифицира като лекарствен продукт. Ако имате други въпроси, свързани със здравето на вашия кон ви 
съветваме да се обърнете към вашия ветеринар.

баланс на коня и да не елиминира напълно флората, което би 
било много вредно за животното. Затова е възможно да бъдат 
открити паразити в изпражненията независимо от редовната 
употреба на VERMI MINUS paste през годината (три или четири 
пъти). Някои паразити обаче могат да бъдат по-упорити и да 
изискват повторно прилагане на препарата с двойна доза.

УПОТРЕБА
• Поради удобната си разфасовка VERMI MINUS paste заема 
малко място. Можете да го вземете навсякъде с вас и да се 
даде на коня директно през устата винаги и където и да е, като 
освен това е идеален за приложение при „трудни” коне.
• Коне/кобили/големи понита: 30 мл., повторете след 8 дни.
• Понита/жребчета: 15 мл, повторете след 8 дни.
• Може да се дава и на пасящи коне (коне: 60 мл, жребчета: 30 мл)
• За употреба само при животни.

ДОБРО ЧРЕВНО ЗДРАВЕ
Със своето съдържание на болдо, лимон, евкалипт, известни 
със своите обезпаразитяващи качества, VERMI MINUS paste 
освобождава коня от множество паразити в червата.

ЩАДЯЩ , НО ЕФЕКТИВЕН
• Едновременното действие на лимон и евкалипт 
(антиспастични, антидиарични, антисептични, 
обезпаразитяващи) прави VERMI MINUS paste продукт, който е 
ефективен без да е агресивен към чревната система на коня. 
Не го прави слаб и чувствителен към вируси или бактерии. 
Болдото увеличава ефективността със своите диуретични 
свойства и свойствата си на деконгестант на черния дроб. 
Евкалиптът лекува всякакви поражения, нанесени от 
паразитите. Болдото, лимонът и евкалиптът стимулират 
организма на коня, така че той да не усети никакви негативни 
ефекти от обезпаразитяването. 
• Употребата на VERMI MINUS paste цели да поддържа чревния 


