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Przedstawiamy Państwu ofertę produktów LaboVet dla koni firmy Labofarm Agro.
Innowacyjna pod względem składów preparatów, a przede wszystkim jakości su-
rowca użytego do produkcji, linia LaboVet powstała w wyniku połączenia pasji 

do koni oraz wieloletniego doświadczenia Laboratorium Farmaceutycznego Labofarm  
w opracowywaniu, wdrażaniu do produkcji i wprowadzaniu na rynek nowoczesnych le-
ków pochodzenia roślinnego dla ludzi.
Labofarm Agro będący częścią grupy Labofarm jest producentem surowców zielarskich 
oraz preparatów fitoterapeutycznych, który przeprowadził kompleksową rejestrację pro-
duktów weterynaryjnych na rynku polskim zgodnie z najnowszymi wytycznymi UE.
Labofarm Agro posiada certyfikat ekologiczności produktów wprowadzanych na rynek,  
a wykorzystywane do produkcji preparatów LaboVet składniki spełniają standardy su-
rowców zielarskich używanych przez przemysł farmaceutyczny.

Bezpieczeństwo stosowania z uwagi na wytwarzanie z surowców przebadanych pod 
kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, mineralnych, pestycydów i herbicydów,  
a Labofarm Agro jest zarejestrowanym producentem w zakresie wytwarzania pasz  
nr PL 22 13 050 p.

Skuteczność i efektywność działania ponieważ są wytwarzane ze standaryzowanych 
na zawartość substancji czynnych farmaceutycznych surowców zielarskich.





Produkty LaboVet zapewniają:

Labo
Vet



EQUIPULMINE

EQUIPULMINE to wyjątkowa mieszanka dla koni, zawierająca w swoim składzie starannie dobrane zioła, któ-
re dzięki synergistycznemu działaniu odgrywają istotną rolę wspomagającą w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu oddechowego oraz w utrzymaniu prawidłowej kondycji przewodu pokarmowego. Naturalne substan-

cje tej unikalnej kompozycji ziół doskonale uzupełniają się w swoim działaniu. Zawiera ona również w swoim składzie 
cenne substancje aktywnie wspierające prawidłową pracę przewodu pokarmowego oraz ochraniające przed nieko-
rzystnym wpływem toksyn w stanach nieżytowych żołądka i jelit. Znajduje także dobroczynne zastosowanie w regu-
lacji prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego przy wzdęciach, bólach brzucha i kolkach jelitowych.

Skład (suszone i rozdrobnione zioła):  
Zawartość w 100 g: korzeń prawoślazu (Althaeae radix) – 30 g, liść babki  lancetowatej (Plantaginis lanceolatae folium) – 
25 g, liść ślazu (Malvae folium) – 20 g, owoc kopru włoskiego (Foeniculi fructus) – 15 g, ziele tymianku (Thymi herba) – 10 g

Korzeń prawoślazu (Althaeae radix) wpływa dobroczynnie na prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowe-
go. Wyjątkowe związki śluzowe zawarte w tym zielu działają osłaniająco na drogi oddechowe oraz posiadają dzia-

łanie przeciwkaszlowe i wykrztuśnie. Korzeń prawoślazu odgrywa również ważną rolę osłaniającą i wspomagającą  
w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego: nieżytów, wrzodów trawiennych oraz zaparć.

Liść babki lancetowatej (Plantaginis lanceolatae folium) wywiera działanie przeciwzapalne w obrębie błon śluzo-
wych górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Glikozydy irydoidowe, fenolokwasy, śluz oraz zawar-
te w tym zielu garbniki posiadają działanie bakteriostatyczne. Składniki te osłaniają drogi oddechowe, łagodząc 
podrażnienia. Ponadto ochraniają miąższ wątroby i zapobiegają biegunkom.

Liść ślazu (Malvae folium), dzięki obecności w swoim składzie drogocennych związków śluzowych, działa powleka-
jąco na błony śluzowe układu pokarmowego oraz gardła i krtani, zmniejszając ich podrażnienia, działając przeciwza-

palnie, łagodząc kaszel i ułatwiając odkrztuszanie. Wpływa również korzystnie, łagodząc stany nieżytowe w obrębie 
jelit oraz przyspiesza gojenie wrzodów żołądka.

Owoc kopru włoskiego (Foeniculi fructus) ma zastosowanie wspomagające układ pokarmowy w jego prawidło-
wym funkcjonowaniu, łagodząc wzdęcia, zaparcia i bóle kolkowe. Wzmaga ruchy perystaltyczne jelit, przeciwdzia-
łając powstawaniu kolek. Dzięki substancjom naturalnym, wchodzącym w skład tego zioła, ma również zastosowa-
nie wykrztuśne oraz pobudza wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych. Jest podawany pomocniczo  
w nieżytach gardła, krtani oraz oskrzeli zwłaszcza, gdy zalega tam wydzielina i utrudnione jest odkrztuszanie. Owoc kopru 
włoskiego ma również właściwości mlekopędne, pobudzające laktację.

Ziele tymianku (Thymi herba) ma właściwości wykrztuśne. Naturalnie wspomaga odkrztuszanie poprzez rozrzedzenie 
zgęstniałej wydzieliny zalegającej w górnych drogach oddechowych. Zawarte z zielu tymianku cenne flawonoidy po-
siadają właściwości spazmolityczne oraz wspomagające wykrztuszanie. Natomiast olejek eteryczny i garbniki wykazują 
działanie bakteriobójcze oraz antyseptyczne. Naturalne substancje czynne ziela tymianu wywierają korzystny wpływ na 
przewód pokarmowy, hamując nadmierny rozwój niekorzystnej flory bakteryjnej. 

szczególnie zalecany koniom jako œrodek pomocny w dolegliwoœciach        
zwi¹zanych z suchym kaszlem oraz wspomagaj¹cy w nie¿ytach gard³a, 
krtani i oskrzeli 
dzia³a wspomagaj¹co przeciwkaszlowo, os³aniaj¹c jednoczeœnie b³ony 
œluzowe

EQUIPULMINE - preparat wspomagający w suchym 
kaszlu oraz nieżytach gardła, krtani i oskrzeli 





Białko ogólne    172,0 g/kg
Włókno surowe 148,0 g/kg
Oleje i tłuszcze surowe 29,9 g/kg
Popiół surowy 104,0 g/kg
Wapń 15,7 g/kg
Fosfor 3,45 g/kg
Sód 1,51 g/kg

Zawartość składników pokarmowych:

Dawkowanie: 
Podawać doustnie po wymieszaniu na mokro z paszą. W celu zwiększenia efektywności dzia-
łania przed podaniem zaleca się zaparzenie odpowiedniej dawki mieszanki gorącą wodą, 
pozostawienie pod przykryciem na 15 min.
Konie dorosłe: 2 x dziennie po 30 g, tj. po 2 załączone miarki.
Źrebięta: 1 x dziennie po 15 g  tj. po 1 załączonej miarce.

Kuce: 2 x dziennie po 15 g, tj. po 1 załączonej 
miarce.

Opakowania:
400 g - zapewnia skuteczne stosowanie
              przez 7 dni
700 g - zapewnia skuteczne stosowanie 
              przez 14 dni

 

  Prawoślaz lekarski



EQUIPULMINE EXPRECTRO to wyjątkowa i jedyna kompozycja, starannie wyselekcjonowanych ziół zawar-
tych w mieszance paszowej. Specjalnie dobrane zioła, których działanie uzupełnia się wzajemnie, biorą udział  
w regulowaniu prawidłowego funkcjonowania czynności wydzielniczych błon śluzowych górnych dróg odde-

chowych. Ponadto mieszanka ta znajduje zastosowanie wspomagające i ochronne poprzez działanie osłaniające 
błony śluzowe w stanach zapalnych gardła, oskrzeli i przewodu pokarmowego. Może być stosowana również jako 
środek pomocniczy w pobudzaniu apetytu oraz regulacji prawidłowego procesu trawienia.

Skład (suszone i rozdrobnione zioła):  
Zawartość w 100 g: ziele tymianku (Thymi herba) –  30 g; owoc anyżu (Anisi fructus) –  20 g; liść prawoślazu (Althaeae 
folium) –  20 g; korzeń lukrecji (Liquiritiae radix) – 15 g; liść mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium) – 15 g

Ziele tymianku (Thymi herba) ma właściwości wykrztuśne. Naturalnie wspomaga odkrztuszanie poprzez rozrze-
dzenie zgęstniałej wydzieliny zalegającej w górnych drogach oddechowych. Zawarte z zielu tymianku cenne 
flawonoidy posiadają właściwości spazmolityczne oraz wspomagające wykrztuszanie. Natomiast olejek ete-
ryczny i garbniki wykazują działanie bakteriobójcze oraz antyseptyczne. Naturalne substancje czynne ziela 
tymianku wywierają korzystny wpływ na przewód pokarmowy, hamując nadmierny rozwój niekorzystnej 
flory bakteryjnej.

Owoc anyżu (Anisi fructus) wykazuje działanie wykrztuśne, przeciwkaszlowe i przeciwastmatyczne. Ponadto 
naturalne substancje czynne tego wyjątkowego ziela, biorą udział w regulacji prawidłowych ruchów perystal-
tycznych przewodu pokarmowego, łagodząc tym samym objawy kolki jelitowej i wzdęć.

Liść prawoślazu (Althaeae folium) wpływa korzystnie na funkcjonowanie układu oddechowego. Związki śluzowe 
zawarte w tym zielu działają osłaniająco, przeciwkaszlowo oraz wykrztuśnie. Odgrywa również istotną rolę osłaniającą  
i wspomagającą w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego: nieżytów, wrzodów trawiennych oraz zaparć.

Korzeń lukrecji (Liquiritiae radix) wykazuje działanie wykrztuśne, przeciwkaszlowe, przeciwzapalne i przeciwalergiczne. 
Substancje czynne zawarte w tej roślinie działają osłonowo na błonę śluzową przewodu pokarmowego, wspomagając 
leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Liść mięty (Menthae piperitae folium) poprzez zawartość w swoim składzie cennych substancji, w tym wyjątkowego olej-
ku eterycznego, wykazuje działanie rozkurczowe, moczopędne i odkażające. Ponadto odgrywa istotną rolę w prawidło-
wym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego poprzez stymulację procesów trawiennych oraz pobudzanie czynności 
wydzielniczych żołądka i wątroby.

EQUIPULMINE EXPRECTRO
wp³ywa kompleksowo na prawid³owe funkcjonowanie uk³adu oddechowego 

³agodzi podra¿nienia górnych dróg oddechowych i wzmacnia naturalne si³y 
obronne organizmu 

dzia³a wspomagaj¹co wykrztuœnie w przewlek³ych nie¿ytach gard³a 
i oskrzeli po³¹czonych z uporczywym suchym kaszlem i zalegaj¹c¹ 
wydzielin¹ œluzow¹

Dawkowanie: Podawać doustnie po wymieszaniu na mokro z paszą. W celu zwiększenia 
efektywności działania przed podaniem zaleca się zaparzenie odpowiedniej dawki 
mieszanki gorącą wodą, pozostawienie pod przykryciem na 15 min.
Konie dorosłe: 2 x dziennie po 30 g, tj. po 2 załączone miarki. 
Źrebięta: 1 x dziennie po 15 g  tj. po 1 załączonej miarce. 
Kuce: 2 x dziennie po 15 g , tj. po 1 załączonej miarce.

Opakowania:
400 g - zapewnia skuteczne stosowanie 
             przez 7 dni
700 g - zapewnia skuteczne stosowanie 
              przez 14 dni

Białko ogólne    166,0 g/kg
Włókno surowe 151,0 g/kg
Tłuszcz surowy 60,6 g/kg
Wapń 15,9 g/kg
Fosfor 2,85 g/kg
Sód 665,0 mg/kg

Zawartość  składników pokarmowych:






EQUIPULMINE EXPRECTRO - preparat wspomagający 
             prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego

Tymianek pospolity



EQUICALM jest preparatem przeznaczonym dla koni, w którego skład wcho-
dzą najwyższej jakości, naturalne substancje zawarte w zielu serdecznika. 
Wykazuje działanie wspomagające w sytuacjach stresowych, które są 

skutkiem oddziaływania niekorzystnych bodźców zewnętrznych na orga-
nizm takich, jak: transport, zmiana środowiska i inne.

Skład (suszone i rozdrobnione zioło): 
Zawartość w 100 g: ziele serdecznika (Leonuri cardiacae herba) – 100 g

Ziele serdecznika (Leonuri cardiacae herba), dzięki obecności w swo-
im składzie cennych i jednocześnie naturalnych składników czynnych, 
działa łagodnie uspokajająco, wpływając dobroczynnie na układ ner-
wowy oraz na pracę mięśnia sercowego. Wykazuje również działanie 
przeciwskurczowe w obrębie przewodu pokarmowego, regulując osłabio-
ną motorykę jelit w zaburzeniach trawiennych.

EQUICALM
dzia³a wspomagaj¹co w stanach nadmiernej pobudliwoœci oraz  
w sytuacjach napiêcia nerwowego 

szczególnie zalecany dla koni niespokojnych i bêd¹cych pod wp³ywem 
dzia³ania bodŸców stresowych w celu zachowania ich prawid³owej 
kondycji psychicznej





EQUICALM  
- preparat wspomagający w stanach nadmiernej pobudliwości

Białko ogólne    197,0 g/kg
Włókno surowe 140,0 g/kg
Tłuszcz surowy 23,7 g/kg
Wapń 21,6 g/kg
Sód 1,68 g/kg
Fosfor 3,39 g/kg

Witamina A poniżej zakresu 
oznaczania

Witamina  E 160 mg/kg

Zawartość  składników pokarmowych:

Dawkowanie:
Podawać doustnie po wymieszaniu na mokro z paszą.
Konie dorosłe: 2 x dziennie po 15 g, tj. po 1 załączonej miarce.
Źrebięta: 1 x dziennie po 7 g, tj. po 0,5 załączonej miarki.
Kuce: 2 x dziennie po 7 g, tj. po 0,5 załączonej miarki.

Opakowania:
200 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 7 dni 
400 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 14 dni
700 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 24 dni



EQUICALM COMPLEX jest mieszanką paszową przeznaczoną dla koni, która stanowi unikalną i wy-
jątkową kompozycję starannie dobranych ziół. Ta kompleksowa mieszanka ziół o szczególnych wła-
ściwościach działa pomocniczo w stanach zwiększonego napięcia nerwowego wywołanego u koni przez bodźce ze-

wnętrzne takie jak transport, zmiana środowiska i inne sytuacje wywołujące reakcje stresowe u koni.

Skład (suszone i rozdrobnione zioła):   
Zawartość w 100 g: ziele serdecznika (Leonuri cardiacae herba) –  34 g, liść melisy (Melissae 

folium) –  33 g, szyszka chmielu (Lupuli flos) –  33 g

Liść melisy (Melissae folium) wykazuje przede wszystkim działanie uspokajające i na-
sercowe. Zawarty w liściu melisy olejek eteryczny łagodzi stres i napięcie, wzmacnia-

jąc układ nerwowy. Działa również rozkurczowo w obrębie przewodu pokarmowe-
go, reguluje proces prawidłowego trawienia.

Szyszka chmielu (Lupuli flos) posiada właściwości uspokajające. Wykazuje rów-
nież działanie rozkurczowe w obrębie przewodu pokarmowego, regulując procesy 

trawienne przy nadmiernej fermentacji jelitowej.

Ziele serdecznika (Leonuri cardiacae herba), dzięki obecności w swoim składzie cen-
nych i jednocześnie naturalnych składników czynnych, działa łagodnie uspokajająco, 

wpływając dobroczynnie na układ nerwowy oraz na pracę mięśnia sercowego. Wyka-
zuje również działanie przeciwskurczowe w obrębie przewodu pokarmowego, regulując  

w ten sposób w osłabioną motorykę jelit w zaburzeniach trawiennych.

EQUICALM COMPLEX

 Zawartość składników pokarmowych:

Białko ogólne    178,0 g/kg

Włókno surowe   136,0 g/kg

Tłuszcz surowy 44,0 g/kg

Wapń 14,8 g/kg

Fosfor 3,36 g/kg

Sód 607,0 mg/kg

 

œrodek pomocniczy w stanach napiêcia nerwowego spowodowanego 
bodŸcami zewnêtrznymi

EQUICALM  
- preparat wspomagający w stanach nadmiernej pobudliwości EQUICALM COMPLEX - preparat o działaniu 

pomocniczym  w stanach napięcia nerwowego
Dawkowanie:
Podawać doustnie po wymieszaniu na mokro z paszą.
Konie dorosłe: 2 x dziennie po 15 g, tj. po 1 załączonej miarce.
Źrebięta: 1 x dziennie po 7 g, tj. po 0,5 załączonej miarki.
Kuce: 2 x dziennie po 7 g, tj. po 0,5 załączonej miarki.

Opakowania:
200 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 7 dni 
400 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 14 dni
700 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 24 dn

                                        Melisa lekarska



EQUILAX jest materiałem paszowym przeznaczonym dla koni, który zawiera  
w swoim składzie naturalne substancje czynne, wspomagające utrzymanie 
prawidłowej czynności przewodu pokarmowego. Naturalne i wyjątkowe 

składniki zawarte w mieszance EQUILAX biorą udział w prawidłowej regulacji 
pracy jelit.

Skład (suszone i rozdrobnione zioło):  
Zawartość w 100 g: owoc senesu (Sennae fructus)  –  100 g

Owoc senesu (Sennae fructus), dzięki zawartości w swoim składzie wyjątko-
wych substancji takich jak, glikozydy antranoidowe, reninę oraz aloeemody-
nę, wywiera działanie przeczyszczające. Polega ono na pobudzeniu perystaltyki 
jelita grubego, przyspieszając przemieszczenie treści jelitowej, oraz na hamowa-
niu resorpcji zwrotnej wody z tego odcinaka przewodu pokarmowego, powodując 
upłynnienie stolca.

EQUILAX

 Zawartość składników pokarmowych:

Białko ogólne    141,0 g/kg

Włókno surowe   187,0 g/kg

Tłuszcz surowy 23,3 g/kg

Wapń 9,74 g/kg

Fosfor 2,58 g/kg

Sód 315,0 mg/kg

 






EQUILAX 
- preparat wspomagający perystaltykę przewodu pokarmowego

œrodek pomocniczy w przebiegu zaparæ spowodowanych os³abieniem 
ruchów perystaltycznych jelit

œrodek wspomagajacy w niestrawnoœciach oraz w celu pobudzenia 
perystaltyki przewodu pokarmowego 

działa ochronnie i wspomagająco przy wzdęciach oraz kolce jelitowej

Dawkowanie:
Podawać doustnie po wymieszaniu na mokro z paszą.
Konie dorosłe: 2 x dziennie po 10 g, tj. po 3/4 załączonej miarki.
Źrebięta: 1 x dziennie po 5 g, tj. po 1/3 załączonej miarki.
Kuce: 2 x dziennie po 5 g, tj. po 1/3 załączonej miarki.

Opakowania:
200 g - zapewnia skuteczne stosowanie 
              przez 10 dni 
400 g - zapewnia skuteczne stosowanie 
              przez 20 dni
700 g - zapewnia skuteczne 
              stosowanie przez 35 dni



FOAL ANTIVIR szczególnie polecany jest dla koni, u których występują problemy żołądkowo-jelito-
we. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Preparat w sposób naturalny 
wzmaga siły odpornościowe organizmu.

Skład (suszone i rozdrobnione zioło):  
Zawartość w 100 g: kora dębu (Quercus cortex)  –  100 g

Kora dębu (Quercus cortex) zawiera w swoim składzie cenne garbniki katechinowe, które działają sil-
nie ściągająco, przeciwzapalnie i przeciwbiegunkowo. Unieczynniają one toksyny bakteryjne wytwa-
rzane przez chorobotwórcze drobnoustroje. Kora dębu wykazuje również działanie przeciwkrwotoczne  
w mikrourazach naczyń włosowatych błony śluzowej przewodu pokarmowego. Substancje czynne zawarte 
w korze dębu hamują namnażanie się wirusów.

FOAL ANTIVIR
szczególne zastosowanie ochronne i wspomagaj¹ce w zatruciach 
objawiaj¹cych siê biegunkami oraz w przewlek³ych nie¿ytach przewodu 
pokarmowego 

zapewnia utrzymanie prawid³owych czynnoœci uk³adu pokarmowego 
i dzia³a pomocniczo w krwotocznym zapaleniu b³ony œluzowej ¿o³¹dka i jelit

Zawartość składników pokarmowych:

Białko ogólne    61,0 g/kg

Włókno surowe   334,0 g/kg

Tłuszcz surowy 19,0 g/kg

Wapń 19,8 g/kg

Fosfor 0,74 g/kg

Sód 72,0 mg/kg

 
 





Dawkowanie:
Podawać doustnie po wymieszaniu na mokro z paszą.
Konie dorosłe: 2 x dziennie po 10 g, tj. po 3/4 załączonej miarki.
Źrebięta: 1 x dziennie po 5 g, tj. po 1/3 załączonej miarki.
Kuce: 2 x dziennie po 5 g, tj. po 1/3 załączonej miarki.

Opakowania:
200 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 10 dni
400 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 20 dni
700 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 35 dni

FOAL ANTIVIR 
- preparat wspomagający w zatruciach pokarmowych



EQUISALIX to materiał paszowy, który ze względu na obecność wyjątkowych i naturalnych substancji 
czynnych, między innymi salicylanów, jest szczególnie polecany jako dla koni w trakcie rekonwalescencji. 
EQUISALIX wspomaga naturalną odporność organizmu.

Nie stosować u koni uczulonych na salicylany. Preparat może nasilać działanie niesterydowych leków 
przeciwzapalnych i środków przeciwzakrzepowych. 

Skład (suszone i rozdrobnione zioło):  
Zawartość w 100 g: kora wierzby (Salicis cortex)  – 100 g

Kora wierzby (Salicis cortex), ze względu na zawartość w swoim składzie cennych salicy-
lanów wykazuje działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze, przeciwgorączkowe i przeciw-
bólowe. Znajduje ona szczególne zastosowanie wspomagające i ochronne w przeziębie-
niu i grypie, a także pomocniczo w chorobach reumatycznych oraz w nerwobólach.

  

EQUISALIX





œrodek pomocniczy w stanach gor¹czkowych oraz wspomagaj¹cy 
naturaln¹ odpornoœæ organizmu w przebiegu przeziêbieñ i grypy 

³agodzi bóle reumatyczne oraz nerwobóle 

wspomaga wydalanie szkodliwych substancji, których z³ogi umiejscawiaj¹ 
siê g³ównie wokó³ tkanki ³¹cznej oraz w stawach, powoduj¹c obrzêki 
i bolesnoœæ

 Zawartość składników pokarmowych:

Białko ogólne    75,2 g/kg

Włókno surowe   208,0 g/kg

Tłuszcz surowy 19,1 g/kg

Wapń 9,96 g/kg

Fosfor 2,2 g/kg

Sód 632,2 mg/kg

    

Dawkowanie:
Podawać doustnie po wymieszaniu na mokro z paszą.
Konie dorosłe: 2 x dziennie po 15 g, tj. po 1 załączonej 
miarce.
Źrebięta: 1 x dziennie po 5 g, tj. po 1/3 załączonej miarki.
Kuce: 2 x dziennie po 5 g, tj. po 1/3 załączonej miarki.

Opakowania:
200 g - zapewnia skuteczne stosowanie przez 7 dni
400 g - zapewnia skuteczne  
              stosowanie przez 14 dni 
700 g - zapewnia skuteczne 
              stosowanie przez 24 dni

EQUISALIX 
- preparat wspomagający naturalną odporność

EQUILAX 
- preparat wspomagający

perystaltykę przewodu 
pokarmowego



EQUISALIX 
- preparat 
wspomagający 
naturalną 
odporność

EQUIPULMINE 
- preparat wspomagający 

w suchym kaszlu oraz 
nieżytach gardła, 

krtani i oskrzeli 

EQUIPULMINE 
EXPRECTRO 
- preparat wspomagający 
prawidłowe 
funkcjonowanie 
układu oddechowego

EQUICALM  
- preparat 

wspomagający w 
stanach nadmiernej 

pobudliwości

EQUICALM 
COMPLEX
- preparat o działaniu 
pomocniczym  w stanach 
napięcia nerwowego

EQUILAX 
- preparat wspomagający

perystaltykę przewodu 
pokarmowego

FOAL ANTIVIR 
- preparat wspomagający 
w zatruciach 
pokarmowych

Preparaty LaboVet dostępne są również poprzez: 

www.labovet.com.pl



Labo
Vet

            fitoterapia 
        dla zdrowia 
      Twojego
       konia

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.labovet.com.pl 
bądź bezpośrednio kontaktując się z:

Biurem Obsługi Klienta:             PARTNEREM HANDLOWYM:

tel. +48 58 56 120 08 

fax +48 58 56 120 16 

www.labovet.com.pl

e-mail: poczta@labovet.com.pl

Labofarm Agro sp. z o.o., ul. Podmiejska 8,  83-200 Starogard Gdański, Polska 
NIP 592-207-37-48, REGON: 193105002, KRS 0000222511 SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 577.000 PLN


