
Pup Kitten

2e week 3e week

4e week 5e week

6e week 7e week

8e week 9e week

3e maand 3e maand

4e maand 4e maand

5e maand 5e maand

6e maand 6e maand

9e maand 9e maand

12e maand 12e maand

Daarna minimaal 4x per jaar

8 713112 003761

Voor een nauwkeu-
rige toediening van 
No Worm Pasta aan 
jonge pups en kittens.

Met dit schema weet jij precies wanneer jij 
jouw pup of kitten moet ontwormen. Weeg al-
tijd vóór toediening de pup of kitten en stem 
daar de hoeveelheid ontwormpasta op af.

TIP: Maak het 
fijndoseerspuitje en 
verbindingsstukje 
schoon met heet water. 

Ontworm volwassen 
honden en katten 
minimaal 4x per 
jaar. 

Inhoud: 

Fijndoseerspuitje

Verbindingsstukje

No Worm Fijndoseerspuitje
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Lichaamsgewicht
(in gram)

Hoeveelheid 
pasta (in ml)

200 - 400 0,2

400 - 600 0,3

600 - 800 0,4

800 - 1000 0,5

1000 - 1200 0,6

1200 - 1400 0,7

1400 - 1600 0,8

1600 - 1800 0,9

1800 - 2000 1,0

No Worm No Worm

GEBRUIKSAANWIJZING

Weeg je pup of kitten en 
bepaal de hoeveelheid 
pasta.*

*Weegt jouw pup of 
kitten minder dan 200 
gram? Vraag advies bij 
een dierspecialist vóór 
je gaat ontwormen.

Duw het verbindingsstukje 
stevig op de 10 ml No 
Worm Pasta tube. 

Draai de doseerring naar 
achteren. 

Trek de tube No Worm 
Pasta los van het 
verbindingsstukje. 

Geef de pasta recht-
streeks in de bek van 
jouw pup of kitten. 

Vul het fijndoseerspuitje 
door de pasta uit de tube 
van de No Worm Pasta te 
drukken.

Duw het fijndoseerspuitje 
daarna terug tot het 
benodigde aantal ml. 

1 klein zwart streepje is 
0,1 ml.

Duw het fijndoseerspuitje 
op het verbindingsstukje.

Vul het verbindingsstukje 
voor ongeveer 90% met 
pasta. 
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Zorg dat de No Worm Pasta 
op kamertemperatuur is. 
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