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- vissza a természeteshez!

LUPOSAN ZECKWEG:  Biológiai hatóanyag-komplexum
Bolha és kullancs elleni védelem az egészséges bőr 
által 

Etetése: A javasolt napi mennyiséget a dobozban levő mérőkanállal kimérve, a 
takarmányba kell keverni. 

Kiszerelése: Por alakú. A kétféle kiszerelés: 600 g & 1200 g nettó mennyiséget 
      tartalmaz.

Jelentősége: TERMÉSZETES, PARAZITA ELLENI VÉDELEM

EGÉSZSÉGES KUTYA EGÉSZSÉGES BŐRBEN

• Kedves kutyabarát! A helytelen táplálás, például a fehérje túletetés és az 
ebből adódó anyagcserezavar káros hatása először a kutya szőrén és 
bőrén jelentkezik. 
Lehet, hogy a bunda még nem vált mattá, töredezővé, de az „átlagos” 
takarmány gyakran idézi elő, hogy kutyája bolhás lesz, vagy 
kullancsokat illetve más ektoparazitákat (külső élősködőket) szed össze. 

• Erősítse kutyája védekező rendszerét LUPOSAN ZECKWEG-gel!
Ellátja a bőrt a szükséges tápanyagokkal és serkenti az anyagcserét. A 
katalizáló hatás hozzájárul a salaktalanításhoz, csökkenti a kutyaszagot, 
és pozitív hatással van az állat közérzetére. A nemkívánatos vendégek 
nem érzik magukat jól, mert:
a legjobb védelem a parazita-támadás ellen az egészséges kutya 
egészséges bőrben! Ezért: LUPOSAN ZECKWEG!

Kémiai beavatkozás helyett, természetes védekezést!

Tartózkodjon az erős kémiai anyagoktól, melyek a hagyományos kullancs- és 
bolhariasztó szerekben használatosak. Az ezekben gyakran előforduló mérgező anyagok 
a központi idegrendszer és a belső szervek súlyos károsodását okozhatják!



TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐ KUTYÁKNAK

  TARTALMAZ:                               ÖSSZETÉTEL: 

       Savanyú tejsavó                                                  25,0 %           nyersfehérje
       Élesztő                                                                   1,7 %            zsír
       Komló                                                                    8,6 %           nyershamu
       Lepkeszeg mag                                  1,0 %           rost
       Fokhagyma              
       Metionin
       Lysin

   1 KILÓGRAMMBAN VAN:            KISZERELÉSE: 

     B1 vitamin:      6. 000 mg                          NETTÓ 600 g és 1200 g 
     B2 vitamin:            24 mg
     B3 vitamin:            48 mg
     Cink:                     250 mg

ADAGOLÁS mérőkanállal: (1 mérőkanál = 6 g)

Kölykök / mini méretű fajták:   1/2 mérőkanál/nap
Kistermetű fajták:                         1 mérőkanál/nap
Középtermetű fajták:                    2 mérőkanál/nap
Nagytermetű fajták:                      4 mérőkanál/nap

Ajánlott az adott mennyiséget naponta a táphoz 
keverni. Kíméletes mechanizmusa miatt, akár két 
hétig is eltarthat, míg a LUPOSAN ZECKWEG 
a teljes hatását kifejti

Gyártja: Luposan Tiernahrung, Langenhahn, Németország
Importálja és forgalmazza: Serpico Bt. H-1185 Budapest, Duna u. 66.

     Tel: 1-294-1057, mobil: 70-314-80-12
          E-mail:   simo.gergely@t-online.hu  
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