
Kutyaféreghajtókat tesztelt a Szupermenta

Megjelenés: 2021.12.16.  

[A videó a Szupermenta intrójával kezdődik, amelyben a billentyűzet hangjára kirajzolódik „A 

Szupermenta bemutatja legújabb terméktesztjét” felirat, ez alatt és ez után élelmiszerekről fut 

vetítés. Az intró végén megjelenik az „kutyaféreghajtó” felirat.]  

[A következő zene indulásakor egy vizsla fut a kamera felé lassított felvételen majd a gazdája 
kezéből eszik.]  

Narrátor: Kutyaféreghajtó terméktesztünkön 24 terméket vettünk górcső alá: 16 vény nélkül 
kapható terméket rangsoroltunk, továbbá 8 vényköteles készítményt is megvizsgáltunk. 19 
féreghajtót hazai kereskedelemből, 5 terméket pedig internetes weboldalról szereztünk be. A 
tesztben résztvevő készítmények között volt rágótabletta, tabletta, filmtabletta, belsőleges gél, 
valamint szuszpenzió is.

[Közeli fotó csont formájú féreghajtóról, majd egy levél gyógyszerről felülnézetben. A 
felsorolás szövegesen is megjelenik a vizsláról készült fotó mellett. Ezután laboratóriumi 
felvételek következnek leveles gyógyszerről, üvegekről, porrá tört gyógyszerről.]  

Narrátor: A Nébih laboratóriumaiban a szakembereink elvégezték a hatóanyag-tartalomra 
vonatkozó vizsgálatokat, valamint ellenőrizték többek között a tabletták tömegeloszlását és 
átlagtömegét is. Egy termék esetében akadt hiba a hatóanyag pontos megnevezésével 
kapcsolatban. Egy termék estében pedig a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy nem a 
megrendelni kívánt készítményt tartalmazta a csomagolás.

[Gumikesztyűs kéz kibont egy gyógyszert, ezután ugyanerről a gyógyszerről közeli felvételt 
mutat a kamera.] 

Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán szakértők és laikusok 
pontozták a termékeket, azonban rendhagyó módon ezúttal egy kérdőív segítségével értékelték 
a készítményeket. További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih 
Szupermenta termékteszt oldalán. 

[A zárófelvételen vizsla sétál pórázon.] 

[Beúszik a dobogó, felül címként az „Kutyaféreghajtó: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta 

pedig a dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Drontal Plus 150/144/50 mg ízesített 
tabletta A.U.V., 6 darab, 3820 forint/kiszerelés; második helyen a Dehinel Plus flavour 
tabletta kutyák számára A.U.V., 100 darab, 15990 forint/kiszerelés és a harmadik helyen a 
Drontal Plus XL 525/504/175 mg tabletta A.U.V., 2 darab, 4440 forint/kiszerelés.] 

[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” felirat jelenik meg.] 




