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Specjalistycznie dobrana mieszanka olejków eterycznych i wyciągów roślinnych zawarta 
w Mint  vet wykazuje silne działanie antyseptyczne i przeciwzapalne. Żel prowadzi do 
wchłonięcia obrzęków, wywołuje uczucie chłodu i zmniejsza bolesność. Mint  vet wykazuje 
właściwości przeciwbakteryjne i antywirusowe. Żel przyspiesza regenerację uszkodzonych 
tkanek, odstrasza owady i łagodzi skutki ukąszeń.
Mint  vet jest polecany zwłaszcza w stanach obrzękowych wymienia występujących podczas 
mastitis, po porodzie lub przy zasuszaniu.

STOSOWANIE: Wcierać w skórę wymienia bezpośrednio po doju, aż do ustąpienia zmian.
SUROWCE: Olejek z japońskiej mięty pieprzowej, olejek z eukaliptusa, wyciąg z kasztanowca, 
wyciąg z arniki, mentol, gliceryna, substancje pomocnicze, barwnik.

Produkty dostępne wyłącznie u lekarzy weterynarii.

walka z mastitis 
i pielęgnacja wymienia

Profesjonalnie dobrana mieszanka naturalnych substancji czynnych, olejków 
eterycznych i wyciągów roślinnych w produktach należących do Vetline 
wykazuje silne działanie przeciwzapalne i antyseptyczne. Jednocześnie preparaty 
stymulują układ immunologiczny oraz natłuszczają, nawilżają i uelastyczniają 
skórę wymienia.

Profesjonalnie dobrana mieszanka naturalnych substancji czynnych zawarta w Masti  vet 
wykazuje silne działanie antybakteryjne i przeciwwirusowe, a także zdolność niszczenia 
pierwotniaków. Dzięki zawartości kamfory maść powoduje przekrwienie skóry, co wywołuje 
efekt rozgrzewający oraz miejscowe znieczulenie. Dodatek propolisu powoduje, iż Masti  vet 
działa stymulująco na układ immunologiczny oraz przyspiesza procesy regeneracji tkanek.
Masti  vet jest polecany zwłaszcza w stanach zapalnych wymienia oraz w profilaktyce mającej 
na celu obniżenie liczby komórek somatycznych w mleku.

STOSOWANIE: Wcierać w skórę wymienia bezpośrednio po doju, aż do ustąpienia zmian.
SUROWCE: Olejek z japońskiej mięty pieprzowej, kamfora, propolis, olej parafinowy, gliceryna, 
emolienty, baza emulsyjna, barwnik.

Calen  vet zawiera wyciąg z nagietka, który działa antyseptycznie i przeciwzapalnie. Balsam 
wspomaga regenerację uszkodzonych tkanek, przyspiesza gojenie ran i odleżyn. Calen  vet 
wpływa stymulująco na układ odpornościowy. Wykazuje właściwości przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybicze. Balsam natłuszcza, nawilża i uelastycznia skórę. Stanowi ochronę przed 
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i łagodzi ukąszenia.
Calen  vet jest polecany zwłaszcza przy suchej i spękanej skórze strzyków.

STOSOWANIE: W celu pielęgnacji skóry wymienia regularnie wcierać w skórę wymienia 
i strzyków bezpośrednio po doju.
SUROWCE: Wyciąg z nagietka, olej parafinowy, gliceryna, emolienty, baza emulsyjna, 
barwnik.


