
No Worm het complete assortiment
EEn ijzErstErk trio in uw apothEEkDe beste wormpasta voor pups/honden

No Worm Pasta

No Worm Pasta is een makkelijke ontworming voor 
(zeer jonge) honden. Bestrijdt lint-, spoel-, haak- en 
zweepwormen bij de hond. 

•	 Bewezen effectief en veilig.
•	 Ideaal voor lastig met pillen te doseren honden.

Niclosamide, Oxibendazol

Waarom kiest u No Worm Pasta:
- Eenvoudige toediening
- Voor elke leeftijd en gewicht
- Nauwkeurig doseren met verkrijgbare Fijndoseerspuit
 

Identiek aan Vitaminthe® van de dierenarts

Ideaal voor (een nestje) pups!

Het gratis Fijndoseerspuitje stelt u in staat zeer 
nauwkeurig te doseren, voor de kleinste pups.

Doseerspuit 10 ml

Honden tot 20 kg Honden tot 50 kg

Doseerspuit 25 ml
Verpakkingen

Gewicht
No Worm pasta 10 ml
1 doseerstreep per 2 kg

No Worm pasta 25 ml 
1 doseerstreep per 10 kg

Wormsoorten No Worm Pasta 

Spoelwormen √

Haakwormen √

Zweepwormen √

Lintwormen √

3.

No Worm Exitel        -        No Worm Pro        -        No Worm pasta

Emax Nederland biedt u met No worm een ijzersterk trio ontworm-
producten voor uw dierenapotheek. 

- Bewezen effectieve en veilige producten
- Meerdere werkzame stoffen
- Verschillende toedieningsmethoden
- Voor alle honden en ieder budget
- Interessante marge voor de dierspecialist



No Worm Exitel
De voordeligste tabletten tegen wormen De modernste tabletten tegen wormen

No WormPro

Het nummer 1 ontwormmiddel in de markt! 
No Worm Pro biedt u het breedste werkingsspectrum. 

•	 Bewezen effectief en veilig.
•	 Voor pups vanaf 0,5 kg en 2 weken leeftijd. 

De smakelijke tabletten van No Worm Exitel bestrijden 
de hiernaast genoemde wormen bij de hond.

•	 Bewezen effectief en veilig.
•	 Voor pups vanaf 0,5 kg.

Milbemycine oxime, Praziquantel

Waarom kiest u No Worm Pro:
- De meest moderne werkzame stoffen
- Ontwormmiddel met het breedste werkingsspectrum
- Zeer smakelijke minitabletten
- Makkelijke dosering

Zelfde werkzame stoffen als Milbemax® en Milquestra®

Geschikt voor ALLE rassen.

Waarom kiest u No Worm Exitel:
- Jarenlang nummer 1 ontworming bij de dierspecialist
- Tabletten met vleessmaak
- Geschikt voor alle rassen
 
 
Zelfde werkzame stoffen als Mansonil® en All-In-One®

De voordeligste ontwormtabletten voor de hond

Praziquantel, Pyrantel, Febantel

Tablet voor 0,5 - 5 kg

Kleine hond & pup bevat 2 tabletten
Hond-S bevat 4 tabletten

Hond-M bevat 2 tabletten
Hond-L bevat 4 tabletten

Tablet voor 5 - 25 kg
Hond-L bevat 2 tabletten
Hond-XL bevat 4 tabletten

Tablet voor 17,5 - 35 kg

VerpakkingenVerpakkingen

Gewicht
Pro Pup & Hond-S
tablet voor 0,5 - 5 kg 

Pro Hond-M/L 
tablet voor 5 - 25 kg

0,5 - 1 kg ½ tablet

>1 - 5 kg 1 tablet

>5 - 10 kg 2 tabletten

5 - 25 kg 1 tablet

>25 - 50 kg 2 tabletten

>50 - 75 kg 3 tabletten

No Worm Exitel Wormsoorten No Worm Pro 

√ Spoelwormen √

√ Haakwormen √

√ Zweepwormen √

√ Lintwormen √

√ Vossenlintworm √

✘ Franse hartworm √

✘ Vossenlongworm (C. vulpis) √

✘ Ooglidworm √

Exitel Hond-S/M/L
tablet voor 0,5 - 10 kg

Exitel Hond-L/XL 
tablet voor 17,5 - 35 kg

Gewicht Dosering Gewicht Dosering

0,5 - 2,5 kg ¼ tablet 17,5 - 35 kg ½ tablet

>2,5 - 5 kg ½ tablet >35 - 52,5 kg 1½ tablet

>5 - 10 kg 1 tablet >52,5 - 70 kg 2 tabletten

>10 - 15 kg 1½ tablet >70 kg 1 tablet per 35 kg

>15 - 20 kg 2 tabletten

Tablet voor 0,5 - 10 kg
Hond-S bevat 2 tabletten
Hond-M bevat 4 tabletten
Hond-M8 bevat 8 tabletten

Hond-L/XL 
tablet

Hond-L/XL 
tablet

Hond-M/L 
tablet

Pup & Hond-S 
tablet

Tabletten op ware grootte Tabletten op ware grootte
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