
cseppek 
minera

A minera cseppek tökéletesen kiegészítik 
kedvence mindennapi étrendjét,  mert 
javítják a kondícióját és ellenállóbbá teszik a 
betegségekkel szemben, amit egészségtől 
fénylő szőre is bizonyít.

kutyáknak 
és macskáknak

Keresse a Minera cseppeket 
az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. telephelyein 

és az AlphaZOO Áruházakban!

AlphaZOO Budapest
1194 Budapest, Hofherr A. u. 38-40.
Tel.: 1/348-3000, Fax: 1/348-3001

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Tel.: 22/516-402, -403, -408, -409
Fax: 22/516-416
e-mail: info@alpha-vet.hu

Egyetemi Patika
1078 Budapest, István u. 2.
Tel.: 30/303-6401, 1/413-1966

Alpha Zoo Debrecen
4030 Debrecen, Monostorpályi út 5.
Tel.: 52/525-990, Fax: 52/525-991

AlphaZOO Áruház Óbuda (Eurocenter)
1032 Budapest, Bécsi út 154.
Tel.: 06-30/277-0670
Nyitva: H-V: 8-20

AlphaZOO Áruház Soroksár (Auchan)
1239 Budapest, Bevásárló út2.
Mobil: 06-30/261-6726

AlphaZOO Áruház Maglód (Auchan)
2234 Maglód, Eszterházy u. 1.
Tel.: 06-29/814-700
Mobil: 06-30/235-5732
Nyitva: H-V: 9-21

AlphaZOO Áruház Miskolc (Auchan)
3527 Miskolc, József u. 87.
Tel.: 06-46/888-700
Mobil: 06-30/286-5363
Nyitva: H-V: 9-21
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Egyetemi Patika
Budapest

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
Sárvár
9600 Sárvár, Selyemgyár út 2.
Tel.: 95/520-052, 520-053

Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
Szombathely
Szombathely, Zanati u. 3.
Tel./Fax: 94/511-442 Tel.: 30/526-6967

Alpha Zoo Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Illésházi u. 5.
Tel.: 66/453-790

AlphaZOO Áruház Törökbálint (Cora)
2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.
Tel.: 06-23/332-082
Mobil: 06-30/532-7020

AlphaZOO Áruház Dunakeszi (Tesco)
2120 Dunakeszi, Fő út 190.
Tel.: 06-30/277-0945
Nyitva: H-V: 8-20



sulását. Ezért nagyon veszélyesek az olyan táplálék-kiegészí-

tő készítmények, amelyek csak egy-, két-, esetleg háromféle 

ásványi elemet tartalmaznak, és nem állatorvosi utasításra, 

hanem ötletszerűen, a legtöbb esetben teljesen feleslegesen 

adják az állatnak. Szakszerűtlenül felhasználva azok a ké-

szítmények is ártalmasak lehetnek, amelyek többféle ásványi 

anyagból állnak ugyan, de nem a szervezet számára ideális 

összetételben vagy arányban. A Minera cseppek kiválósága 

abban rejlik, hogy az ásványi anyagokat pont az adott állatfaj 

számára szükséges mennyiségben és arányban tartalmazzák. 

Ha egy szervezetben valamilyen ok miatt ásványianyag hiány 

lép fel, akkor az immunrendszer, és ezzel együtt az ellenálló 

képesség meggyengül, ezáltal az élőlény védekezésképtelen-

né válik a különféle megbetegedésekkel szemben, vagy romlik 

a regenerációs hajlama, azaz sokkal lassabban és nehezeb-

ben gyógyul fel egy megbetegedésből. E mellett kialakulhatnak 

még különféle anyagcserezavarok, kondícióromlás, étvágyta-

lanság, kedvetlenség és általános rossz állapot. Ásványianyag 

hiány nemcsak a nem megfelelően táplált állatokban léphet 

fel, hanem azoknál is, amelyek keveset mozognak, egészség-

telen (pl. városi) környezetben élnek, vagy folyamatosan nagy 

stressznek és terhelésnek (munkakutyák, vemhes- és szopta-

tó anyák) vannak kitéve. Éppen ezért a legtöbb városi környe-

zetben tartott kutyánál és macskánál érdemes időnként egy 

Minera csepp kúrát tartani, hogy szervezetük feltöltődhes-

sen, és ne kerüljön ásványianyag hiányos állapotba. Vagyis 

a Minera cseppeket nemcsak gyógykezelés, hanem megelő-

zés céljából is lehet használni. A Béres csepphez hasonló-

an kiválóan alkalmas anyagcserezavarok, étvágytalanság és 

gyengeség esetén, az ellenálló képesség és a kondíció javí-

tására, fertőző betegségek után a minél gyorsabb felépülés 

eléréséhez, valamint az immunrendszer általános erősítésére. 

Nagy segítséget jelenthet daganatos megbetegedésekben is 

a gyógyszeres terápia mellett. Fakó szőrzet, szőrhullás, vedlés 

esetén javítja a szőrzet minőségét, regenerálja a bőrt és védi a 

nyálkahártyákat. Jelentős szerepet kaphat még kiállításra ké-

szülő állatoknak a felkészítés idején, munkakutyáknak és nagy 

almot nevelő szoptató szukáknak a terhelés elviselésében, 

fokozott stressznek kitett, lakás-

ban tartott kedvenceknek pedig 

a kedvetlenség és a depresszió 

elkerülésében.

A Minera csepp 

adagolása nagyon 

egyszerű: ahány kilo-

gramm az állat, annyi 

cseppet kell tenni az 

ivóvizébe vagy a 

táplálékába – a lé-

nyeg, hogy biztosan 

elfogyassza az az-

napra kimért adagot. Ha az 

állat egészséges, és táplálása 

is megfelelő, akkor megelőzés, illetve a raktárainak feltöltése 

érdekében kúraszerűen, azaz évente egy-két alkalommal 1-2 

hónapon keresztül javasolt az alkalmazása. Terápiás célból, a 

gyógyulási folyamatok támogatásához akár ennél gyakrabban 

is adható, de mindig be kell tartani az állatorvos utasítását. 

A Minera cseppek megvásárolhatók az állatpatikákban, 

illetve beszerezhetők a legtöbb állatorvosi rendelőben és hu-

mán gyógyszertárban is.

MINERA – az állatok Béres cseppje

A Béres József doktor által Magyarországon kifejlesztett 

Béres cseppet talán senkinek nem kell bemutatni, hiszen a 80-

as években történő piacra kerülésétől kezdődően diadalmene-

te töretlen. Hatásosságát már többszörösen is bebizonyította, 

és mind a mai napig az egyik legkeresettebb és legkedveltebb 

immunerősítő, roboráló, egészségvédő gyógyhatású készít-

ményünk. Azok közül, akik kipróbálták, sokan olyannyira meg 

voltak elégedve vele, hogy háziállataiknak is elkezdték adni. 

Ez adta az ötletet, hogy kifejlesszék a Béres csepp kutyák- és 

macskák szükségleteihez igazodó változatát, aminek eredmé-

nyeképpen megszületett a Minera csepp.

A Béres- és a Minera cseppek ásványi anyagokat és 

nyomelemeket tartalmazó, gyógyszerként törzskönyvezett 

gyógyhatású készítmények. Ásványi anyagokra minden élő 

szervezetnek szüksége van. Legfontosabb szerepük a test 

vázának, vagyis a csontrendszernek a felépítése és szilárdan 

tartása, de elengedhetetlenül fontos a jelenlétük egy sor sza-

bályozási funkcióban is: enzimek, vitaminok, hormonok alko-

tóelemei, és különféle anyagcsere-folyamatok szabályozói a 

szervezetben. Ásványi elemekből a szervezet képes jelentős 

tartalékot képezni, azonban nem megfe-

lelő életmód, például kiegyensúlyozatlan 

táplálkozás mellett, vagy fokozott igény 

esetén ezek a raktárak egy idő után 

kiürülhetnek, a szervezetben pedig – 

főleg a csak elenyésző mennyiségben 

meglévő nyomelemekből – hiány lép-

het fel. Az ásványi elemek nagyon 

kényes egyensúlyban állnak egy-

mással, például az egyik elem túl-

súlya gátolhatja egy másik bél-

rendszerből történő 

felszívódását vagy 

szervezeten belüli 

eloszlását, haszno-


