
Wij hebben een uitgebreid assortiment met homeopatische middelen. Hieronder vindt u een 

uiteenzetting. Meer informatie hebben wij voor u aan de balie. 

 

Over NML health 

NML health is gespecialiseerd in geneesmiddelen, orthomoleculaire voedingssupplementen 

en gezondheidsproducten voor dieren. Deze functie vervult NML op drie manieren: 

  
 

 
1. Als distributeur:  

NML is exclusief leverancier van een groot aantal merken natuurlijke geneesmiddelen, 

voedingssupplementen en dierverzorgingsproducten aan dierenartsen, diertherapeuten, 

dierenspeciaalzaken en ruitersportspeciaalzaken. 

 

2. Als kenniscentrum:  

NML health verzorgt educatie en voorlichting over natuurlijke diergeneeskunde in de vorm van 

lezingen, thema-avonden, artikelen en nieuwsbrieven. U kunt onze geweldige vergaderlocatie ook 

huren voor uw training, vergadering of lezing. 

 

3. Als ontwikkelaar:  

NML health ontwikkelt zelf producten die zij laat produceren door derden. De verzoeken uit de 

reguliere diergeneeskunde om aanvullende producten op het bestaande assortiment, hebben geleid 

tot de ontwikkeling van de eigen PUUR Serie en het merk Phytonics. De producten die NML laat 

produceren worden allen ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen en -specialisten. 

Onze Filosofie: "Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn alleen"  

Dieren gezond houden met respect voor hun natuurlijke behoeftes en respect voor natuurlijke 

bronnen; daar draait het om bij NML. Hierbij richt NML health zich op duurzame therapievormen 

waarbij zij streeft naar een gedegen wetenschappelijke onderbouwing van de eigen merk 

producten en de door haar gedistribueerde producten.  

 

Visie 

NML health richt zich op therapie waarbij met natuurlijke of lichaamseigen (voedings)stoffen of 

planten en kruiden met een geneeskrachtige uitwerking op het lichaam, het zelfherstellend 

vermogen van het dier wordt aangesproken of ziektes worden bestreden.  

 

NML health kijkt bij de inzet en ontwikkeling van producten niet alleen naar symptomen van de 

klacht, maar bekijkt het dier als geheel van met elkaar samenhangende processen. Bijvoorbeeld 

voeding, management en de relatie tussen dier en eigenaar. Dit neemt zij mee in haar product-

ontwikkeling en -advies. Alleen zo wordt een gezondheidsprobleem werkelijk weggenomen.  

Veterinaire producten  

NML health levert en produceert uitsluitend producten zonder chemische geur-, kleur- en 

smaakstoffen welke gegarandeerd dierproefvrij zijn. Ook kiest NML waar mogelijk voor 

lichaamseigen stoffen welke in een zo puur mogelijke vorm worden verwerkt, zonder gebruik te 

maken van belastende en onnodige hulp- en vulstoffen.  

 

Samenwerking 

NML werkt samen met de wetenschap in Nederland (Utrecht, Groningen en Wageningen) en België 

(Gent). Ook staat zij in contact met diverse diermedisch specialisten in binnen- en buitenland. 

Kennisontwikkeling over natuurlijke diergeneesmiddelen en orthomoleculaire (dier)geneeskunde 

en een goede samenwerking met de reguliere diergeneeskunde staan hoog in het vaandel bij NML 

health. 



 

Productgroepen 

1 Bach Bloesem Remedies  

2 Cholodin  

3 Phytonics 

4 Heel 

5 Vetramil 

6 Puur Natuur 

 

 

 

Bach Bloesem Remedies  
PRODUCT INDICATIE 

Agrimony/ Agrimonia eupatoria 

(Agrimonie) 

Zorgen achter humor en scherts 

verbergen, geen confrontatie aangaan, 

afleiding zoeken in gezelschap. 

 

Aspen/ Polulus tremula (Ratelpopulier) Onverklaarbare angst, onbestemd 

voorgevoel 

 

Beech/ Fagus sylvatica (Beuk) 

 

Onverdraagzaamheid, kritisch en intole-

rant tegenover anderen, neiging tot 

projecteren 

 

Centaury/ Centaurium umbellatum 

(Duizendguldenkruid) 

Weinig wilskracht, gewillige dienaren, 

geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te 

imponeren, uit te buiten, te misbruiken. 

 

Cerato/ Ceratostigma willmottiana 

(Loodkruid) 

Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, 

terugkomen op besluiten, raad en 

bevestiging vragen aan anderen. 

 

Cherry Plum/ Prunus cerasifera 

(Kerspruim) 

Angst voor innerlijke overgave, controle-

verlies, verlies zelfbeheersing, irrationele 

gedachten. 

 



Chestnut Bud/ Aesculus hippocastanum 

(Kastanjeknop) 

Niets leren van ervaringen, voortdurende 

herhaling van dezelfde fouten. 

 

Chicory/ Cichorium intybus (Cichorei) 

 

Snel afgewezen voelen, overheersend in de 

zorg voor anderen, egocentrisch, 

betuttelend, aandacht claimen. 

 

Clematis/ Clematis vitalba (Bosrank) Onoplettendheid, dromerigheid, ver-

strooidheid, dreigend bewustzijnsverlies. 

 

Crab Apple/ Malus pumila (Appel) 

 

De ‘reinigingsremedie’, zelfafkeer/ 

zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op 

details, reinheidscomplex. 

 

Elm/ Ulmus procera (Iep) 

Gentian/ Gentiana amarella (Gentiaan) 

Tijdelijk overstelpt door over 

verantwoordelijkheid en gevoel voor 

ontoereikendheid. 

 

Gorse/ Ulex europaeus (Gaspeldoorn) 

 

Wanhoop, verslagenheid, niet meer 

durven hopen op herstel, bij chronische 

problemen of ziekte. 

 

Heather/ Calluna vulgaris (Struikheide) 

 

Geobsedeerd door eigen problemen en 

ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen 

aan toehoorder. 

Holly/ Ilex aquifolium (Hulst) Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraak-

gevoelens, driftbuien en agressiviteit. 

 

Honeysuckle/ Lonicera caprifolium 

(Kamperfoelie) 

Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, 

geen perspectief zien in de toekomst. 

 

Hornbeam/ Carpinus betulus (Haagbeuk) Het ‘maandagmorgen’ gevoel, talmen, 

uitstellen. 

 

Impatiens/ Impatiens glandulifera 

(Reuzenbalsemien) 

Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, 

gespannenheid, hoog levenstempo. 

 

Larch/ Larix decidua (Lariks) 

 

Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, 

minderwaardigheidsgevoel, verwachting 

te falen, ‘ik kan het niet’. 

 

Mimulus/ Mimulus guttatus 

(Maskerbloem) 

Angst voor herkenbare dingen, verle-

genheid, bedeesdheid, nervositeit. 

 

Mustard/ Sinapis arvensis (Herik) Neerslachtig, droevig, overschaduwd door 

donkere wolk, onbekende oorzaak. 

 

Oak/ Quercus robur (Eik) Onophoudelijke inspanning, van geen 

ophouden weten, moedig volhouden, 



 dapper strijden tegen ziekte en/of 

tegenspoed. 

 

Olive/ Olea europaea (Olijf) 

 

Uitgeput, afgemat, geestelijke en 

lichamelijke vermoeidheid, beroofd van 

energie. 

 

Pine/ Pinus sylvestris (Den) 

 

Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf 

voortdurend verontschuldigen, ook voor 

fouten van anderen, geen eigenwaarde. 

 

Red Chestnut/ Aesculus carnea (Rode 

kastanje) 

Geobsedeerd door angstige over-

bezorgdheid voor het welzijn van anderen 

 

Rescue Cream  

 

Rescue Cream is een eerste hulp voor uw 

huid: het werkt verzachtend op de huid en 

versnelt het herstel ervan. Bijvoorbeeld na 

te lang zonnebaden, steken van insecten of 

na een ongelukje bij sport of spel. De 

crème is tevens een weldaad voor de 

geschaafde, ruwe of schrale huid. De 

Rescue Cream heeft bovendien een 

verkoelend effect en werkt ook bij 

vermoeide benen en voeten. Handig om 

altijd bij je te hebben! 

 

Rescue Druppels en Spray 

 

Situaties die spanning en stress met zich 

meebrengen, bijvoorbeeld als huisdieren 

hevig schrikken of in paniek raken. Het 

helpt het dier rustig te blijven in moeilijke 

situaties, terwijl het dier wel alert blijft. 

Bach Rescue helpt bij ziekte, na een 

operatie of voor een bezoek aan de 

dierenarts of hondentrimster, maar 

Rescue wordt ook ingezet voor dieren die 

zenuwachtig zijn bij shows of wedstrijden. 

 

Rock Rose/ Helianthemum nummularium 

(Zonneroosje) 

Paniek, schrik, uiterste/ levens-

bedreigende vrees, snel schrikken. 

 

Rock Water Strikte levenswijze, weinig flexibel, 

perfectionistisch, harde meester voor 

jezelf 

 

Scleranthus/ Scleranthus annuus 

(Hardbloem) 

Besluiteloosheid, weifeling, wisselende 

stemmingen, onevenwichtigheid. 

 

Star of Bethlehem/ Ornithogalum 

umbellatum (Vogelmelk) 

Traumatische ervaringen, shock, alle 

effecten van droevig nieuws, schrik, 



ongeval. 

 

Sweet Chestnut/ Castanea sativa (Tamme 

kastanje) 

Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, 

gebroken hart, zwart gat, geen uitweg 

meer zien. 

 

Vervain/ Verbena officinalis (IJzerhard) 

 

Over enthousiasme, fanatiek, sterke 

overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf 

gelovend. 

Vine/ Vitis vinifera (Wijnrank) 

 

Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, 

tiranniek, geen tegenspraak duldend, 

arrogant, doorgaans goede leiders. 

 

Walnut/ Juglans regia (Walnoot) 

 

Helpt oude banden verbreken en aan-

passen aan overgangssituaties, nieuwe 

levensfase bijvoorbeeld puberteit, 

verhuizing etc. 

 

Water Violet/ Hottonia palustris 

(Waterviolier) 

Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te 

uiten, trots, gereserveerdheid, graag 

alleen, hekel aan bemoeienis. 

 

White Chestnut/ Aesculus hippocastanum 

(Paardekastanje) 

Aanhoudende ongewenste zorgelijke 

gedachten, denken en piekeren over-

heerst, redeneren in gedachten. 

 

Wild Oat/ Bromus ramosus (Dravik) Helpt richting geven aan iemands 

levensbestemming, vinden van de rode 

draad in de levensbestemming. 

 

Wild Rose/ Rosa canina (Hondsroos) Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, 

lusteloosheid. 

 

Willow/ Salix vitellina (Wilg) Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, 

verbittering, verbolgenheid, ‘arme-ik-

gevoel’. 

 

 

Cholodin Cholodin is een voedingssupplement dat 

choline bevat en speciaal is ontwikkeld 

voor de ouder wordende hond en kat met 

cognitiegerelateerde problemen.  

 

Cholodin hond 

 

Voor de oude hond met beperkingen 

Cholodin kat Voor de oudere kat. 

 



 

Phytonics Jarenlange veterinaire ervaring, gecom-

bineerd met kennis van westerse en 

chinese geneeskunde, fytotherapie, 

homeopathie en orthomoleculaire 

geneeskunde vormt de basis van de 

nieuwe serie gezondheidsproducten onder 

de naam PHYTONICS. Een uitgebreid team 

van dierenartsen, acupuncturisten en 

therapeuten volgen de laatste 

wetenschappelijke ontwikkelingen op het 

gebied van gezondheid bij dier en mens in 

de meest brede zin van het woord, daarbij 

gaat het niet alleen om aandoening en 

symptoombestrijding, maar wordt ook de 

wijze van omgang met dieren, huisvesting, 

beweging, voeding en medicatie in de 

ontwikkeling meegenomen. Het is onze 

missie om deze eerlijke, veilige natuurlijke 

middelen van hoge kwaliteit te 

ontwikkelen en te laten produceren voor 

de diergeneeskundige praktijk. 

 

Phytonics Acu cream 

 

Bij blokkades in de energiestroom of 

onvoldoende doorstroming van energie in 

de meridianen. Bij energieblokkades 

veroorzaakt door littekens.Voor de 

behandeling van algemene acupunc-

tuurpunten. 

 

Phytonics All Sept 

 

Voor een optimale weerstand. 

Phytonics All Sept Spray 

 

Voor de uitwendige verzorging van de 

huid. 

Phytonics Back spray 

 

Voor een soepele rug. 

Phytonics Bladder comp 

 

Voor een gezonde blaas. 

Phytonics Cardio comp 

 

Voor het hart. 

Phytonics Cardio comp 

 

Voor het hart. 



Phytonics Clear intestine hond/kat 

 

Voor de spijsvertering. 

Phytonics Detox comp 

 

Voor een –halfjaarlijkse- reiniging (detox). 

Bij ophoping van afvalstoffen of reguliere 

medicatie en na narcose. 

Phytonics Gastri comp hond/kat 

 

Voor de maag en spijsvertering. Bij gras 

eten. 

Phytonics Gluco balance hond/kat 

 

Voor de suikerstofwisseling. 

Phytonics Gluco balance paard/pony 

 

Bij overmatig consumeren van fructo-

samine uit –voornamelijk- Engels raaigras, 

bestemd voor het geven van veel melk bij 

rundvee, en een tekort in de voeding aan 

Zink en Chroom. Bij te zware paarden, 

voor de pancreas, voor gezonde hoeven, 

voor gezonde staart en manen, voor de 

spieren en voor het oudere dier 

 

Phytonics Hoof comp 

 

Voor de hoeven. 

Phytonics HormOne 

 

Bevordert een normale en regelmatige 

cyclus. 

Phytonics Immu Boost  

 

Bij lusteloosheid. Voor vitaliteit en 

energie.  

Phytonics Immu boost pro  

 

Bij lusteloosheid en voor meer vitaliteit en 

energie. Voor de weerstand met name bij 

een overprikkelt immuunssyteem. 

 

Phytonics Joint comp hond/kat 

 

Voor de gewrichten, pezen en banden. 

Phytonics Joint comp paard/pony 

 

Voor de gewrichten, pezen, banden en 

hoeven. 

Phytonics Kidney comp  

 

Voor gezonde nieren. 

Phytonics L-Lysine comp hond/kat 

 

Voor de weerstand. 

Phytonics L-Lysine comp paard/pony 

 

Voor de weerstand. 



Phytonics Liver comp 

 

Voor de leverfunctie en afvoer van 

afvalstoffen. 

Phytonics Magnesium citrate  

 

Voor ontspanning. 

Phytonics Micro comp hond/kat  

 

Verhoogt de weerstand tegen ongunstige 

bacteriën en schimmels 

Phytonics Micro comp paard/pony 

 

Verhoogt de weerstand tegen ongunstige 

bacteriën en schimmels. 

Phytonics Multivit hond/kat 

 

Vitaminen en mineralen als aanvulling op 

de voeding. 

Phytonics Multivit paard/pony 

 

Vitaminen en mineralen als aanvulling op 

de voeding. 

Phytonics Muscle support hond/kat 

 

Voor de spieren, spierkracht en spier-

massa. 

Phytonics Muscle support paard/pony 

 

Voor de spieren, spierkracht en spier-

massa. 

Phytonics Omni milk 

 

Smeermiddel voor gewrichten, pezen en 

spieren. 

Phytonics Podo comp  

 

Voor de hoeven. Bij teveel suikers in het 

gras. 

Phytonics ProstAid 

 

Voor een gezonde prostaat. 

Phytonics Respi comp  

 

Voor de voorste en achterste luchtwegen. 

Phytonics Scar cream 

 

Voor de huid, bij littekens. 

Phytonics Spine comp 

 

Voor de wervelkolom. 

Phytonics Spleen comp  

 

Voor de milt. 

Phytonics Strezz Voor ontspanning en rust op kritieke 

momenten, zowel emotioneel als fysiek. 

Phytonics Tendon comp Voor pezen en banden. 



 

Phytonics Wound Cream 

 

Voor de huid. 

Heel Sinds de oprichting in 1936 maakt de 

Duitse onderneming Biologische 

Heilmittel Heel GmbH homeopathisch 

pharmaceutische producten van het 

hoogste kwaliteitsniveau. De gelijknamige 

productlijn van –Heel (‘Herba Est Ex Luce’ 

= ‘de geneeskrachtige plant komt voort uit 

het licht’) bestaat uit verschillende 

homeopathische preparaten. In Baden-

Baden vindt de productie plaats. Onze 

geneesmiddelen zijn ontwikkeld door de 

oprichter dr. H.H. Reckeweg. In meer dan 

60 landen wereldwijd zijn ze verkrijgbaar. 

 

Lymphomyosot 

 

Homeopathisch geneesmiddel toegepast 

ter bevordering van de lymfedoorstroming 

en bij waterophoping in het weefsel ten 

gevolge van stofwisselingsstoornissen. 

 

Oculoheel 

 

Oculoheel is een homeopathisch 

geneesmiddel voor gebruik bij oogirritatie 

en allergische bindvliesontsteking. 

 

Traumeel 30ml en 100ml 

 

Homeopathisch geneesmiddel toegepast 

als breedspectrum anti-flogisticum, bij 

gevolgen van kwetsuren en traumata, 

bijvoorbeeld breuken, distorsies en 

luxaties, contusies, verbrandingen, 

postopetaieve en posttraumatische 

weefselzwellingen, hematomen. Bij 

ontstekingsprocessen zoals flegmonen, 

abcessen, anaalklierontsteking, otitiden, 

fluor albus, dermatiden, conjunctvitis, 

mastitis. Bij onstekingen en met onsteking 

gepaard gaande degeneratieve processen, 

in het bijzonder van steunen 

bewegingsapparaat zoals arthritis, 

tendivaginitis, bursitis. 

 

Traumeel ampullen 

 

Homeopathisch geneesmiddel toegepast 

als breedspectrum anti-flogisticum, bij 

gevolgen van kwetsuren en traumata, 

bijvoorbeeld breuken, distorsies en 

luxaties, contusies, verbrandingen, post-

operatieve en posttraumatische 



weefselzwellingen, hematomen. Bij 

ontstekingsprocessen zoals flegmonen, 

abcessen, anaalklierontsteking, otitiden, 

fluor albus, dermatiden, conjunctivitis, 

mastitis. Bij ontstekingen en met 

ontsteking gepaard gaande degeneratieve 

processen, in het bijzonder van steun- en 

bewegingsapparaat zoals arthritis, 

tendovaginitis, bursitis. 

 

Traumeel creme 

 

Bij pijn door kneuzing, verrekking of 

verstuiking, bij spierpijn door 

overbelasting en bij blauwe plekken. 

 

Traumeel Gel 

 

Homeopathisch geneesmiddel toegepast 

als breedspectrum anti-flogisticum, bij 

gevolgen van kwetsuren en traumata, 

bijvoorbeeld breuken, distorsies en 

luxaties, contusies, verbrandingen, post-

operatieve en posttraumatische 

weefselzwellingen, hematomen. Bij 

ontstekingsprocessen zoals flegmonen, 

abcessen, anaalklierontsteking, otitiden, 

fluor albus, dermatiden, conjunctivitis, 

mastitis. Bij ontstekingen en met 

ontsteking gepaard gaande degeneratieve 

processen, in het bijzonder van steun- en 

bewegingsapparaat zoals arthritis, 

tendovaginitis, bursitis. 

 

Traumeel tabletten 

 

-Heel Traumeel bij kwetsuren en 

traumata, homeopathisch geneesmiddel 

toegepast als breedspectrum anti-

flogisticum, bij gevolgen van kwetsuren en 

verrekking of verstuiking, bij spierpijn 

door overbelasting en bij blauwe plekken 

(ten gevolge van een letsel). 

 

Vetramil 

 

 

Vetramil Honingzalf 

 

Vetramil Wondzalf bevat zuivere honing 

met een hoog enzymgehalte. De lage pH 

van Vetramil Wondzalf ondersteunt de 

conditie en de natuurlijke weerstand van 

de huid. 



 

Puur Natuur 

 

 

PUUR Allergie 

 

Inwendig product ter verzorging en 

verzachting van de gevoelige huid bij 

insectenbeten. Voor huid en vacht, met name 

voor de staart en manen. 

 
PUUR Arthro 

 

Voor soepele beweging. Geeft verlichting. 

Goed voor de gewrichten. Voor alle 

gewrichten, wordt met name ingezet voor de 

elleboog-, heup- en kniegewrichten. 

 

PUUR Blaas en Nieren Voor een gezonde blaas en nieren 

 

PUUR Bot Voor soepele beweging. Geeft verlichting. 

Goed voor de gewrichten. Ook voor 

jonge/slungelige honden in de groei, van 

(middel)grote honden. Bij groeipijnen. 

 

PUUR Brons • Voor de vrouwelijke geslachtsorganen bij 

merrie (pismerrie) en teef. 

• PUUR Brons wordt gebruikt merries die 

tijdens de hengstigheid moeilijk te hanteren 

zijn. Tevens bij de hengst die problemen 

heeft met zijn libido. 

• Heeft ook succes bij plaskaters. 

 

PUUR Calendula zalf 

 

Bij wonden/wondjes en voor een droge, 

schilferige huid 

PUUR Cranberry compleet 

 

Voor een gezonde blaas. Voor gezonde 

urinewegen 

PUUR Culico 

 

Bij schuren. Voor een gezonde staart- en 

manen 

PUUR Darm 

 

Voor een gezonde darmfunctie. Bij dunne 

ontlasting door bijvoorbeeld verkeerde 

voeding. Bij winderigheid. 

 

PUUR Drainage 

 

Als halfjaarlijkse reiniging. Na of bij het 

(langdurig) gebruik van medicijnen. Bij een 

verstoord immuunsysteem. Na narcose. Alle 

dieren worden belast met afvalstoffen uit de 

lucht, het water, voeding en soms medicatie. 

PUUR Drainage stimuleert blaas en nieren, 

de spijsverteringsfunctie en de werking van 



het lymfestelsel, het zorgt ervoor dat het 

lichaam aan het werk gezet wordt om 

aanwezige afvalstoffen sneller uit te scheiden 

en versterkt het immuunsysteem. 

 

PUUR Dyspla Voor de heupgewrichten. Bij startproblemen 

(moeite met opstaan) Geeft verlichting, voor 

soepele gewrichten. 

 

PUUR Echina extra 

 

Voor een goede weerstand, stimuleert het 

immuunsysteem. Voor de afvoer van 

afvalstoffen. 

 

PUUR Gastri 

 

Voor een goede maagfunctie en ter 

stimulering van de darmwerking. PUUR 

Gastri helpt ook bij een vol en opgeblazen 

gevoel en is eetlustopwekkend. Dit middel 

ondersteunt een gezonde spijsvertering. 

 

PUUR Geslachtsdrift 

 

PUUR Geslachtsdrift bij over-

matige geslachtsdrift, hyperseksueel gedrag. 

Voor het behoud van een goede 

prostaatfunctie. 

 

PUUR Glucosamine basis hond/kat 

 

Basis supplement met de ideale verhouding 

van ingrediënten om hond en kat soepel te 

houden. Goed voor gewrichten, kraakbeen, 

gewrichtsvloeistof, pezen, banden, kapsels en 

ligamenten. 

 

PUUR Glucosamine basis paard/pony 

 

Basis supplement met de ideale verhouding 

van ingrediënten om paard en pony soepel te 

houden. Goed voor gewrichten, kraakbeen, 

gewrichtsvloeistof, pezen, banden, kapsels en 

ligamenten. 

 

PUUR Glucosamine compleet hond/kat 

 

Voor soepele beweging. Geeft verlichting. 

Goed voor de gewrichten. Goed voor banden, 

spieren en kapsels. 

 

PUUR Glucosamine compleet paard/pony 

 

Voor soepele beweging. Goed voor de 

opbouw van kraakbeen, houdt gewrichten 

soepel 

 

PUUR Herny 

 

Voor goed functionerende nek- en rug-

wervels. Bij plaatselijke vochtophoping en 

druk op het ruggenmerg. Werking van de 

bestanddelen werkt ontspannend en kan de 

prikkeloverdracht tussen de cellen 

bevorderen. PUUR Herny is goed voor de 



coördinatie en laat dieren weer soepel 

bewegen. 

 

PUUR Hormoonbalans paard/pony 

 

Paard: Bij een onregelmatige cyclus. Bij 

overmatige gedragsveranderingen, voor of 

tijdens de hengstigheid. Bij het uitblijven van 

hengstigheid en bij merries die slecht 

hengstig en lastig drachtig worden. Voor 

hengsten en ruinen die teveel last hebben van 

de mannelijke hormonen. Bij een te lage 

melkproductie  

 

Hond: Bij niet loops worden. Bij schijn-

dracht. Bij emotionele onbalans. Bij een te 

lage melkproductie.  

Kat: Bij overmatige krolsheid. 

 

PUUR Hotspot 

 

Hotspots. Lokale plekken met jeuk en 

roodheid. 

PUUR Huid 

 

Voor de gevoelige huid. Bij kriebels, in 

warme perioden, vooral wanneer de vlooien 

actief zijn. Voor de afvoer van afvalstoffen. 

 

PUUR Jeuk 

 

Voor de gevoelige huid. Bij kriebels, bij 

verergering door warmte of in warme 

perioden. Voor de afvoer van afvalstoffen.       

 

PUUR L-Lysine hond/kat 

 

Activeert het afweersysteem. In herstel-

periodes 

PUUR L-Lysine paard/pony 

 

Activeert het afweersysteem. In herstel-

periodes 

PUUR Laryngo 

 

Voor de voorste luchtwegen. Bij verhoogd 

risico door kennelverblijf. Bevordert herstel 

bij slijm, hoest en kramp van de luchtwegen. 

 

PUUR Lever 

 

Voor de afvoer van afvalstoffen uit de lever 

PUUR Luchtwegen 

 

Fytotherapeutisch druppels voor gezonde 

luchtwegen 

 

PUUR Luchtwegkruiden 

 

Kruiden voor gezonde luchtwegen. Voor 

gezonde luchtwegen en een doelmatige 

ademhaling. Ter verlichting bij zwaar 

ademen en prikkel in de keel 

 

PUUR Maag hond/kat 

 

Voor een gezonde maagfunctie. Bij 

overmatige gasvorming in de maag en 



overmatig gras eten 

 

PUUR Maag paard/pony 

 

Voor een gezonde maagfunctie. Bij over-

matige gasvorming in de maag en overmatig 

gras eten. Voor de maag, luchtzuigen (het 

meest effectief in het beginstadium van 

luchtzuigen), en bij stress.oor de maag, 

luchtzuigen (het meest effectief in het 

beginstadium van luchtzuigen), en bij stress 

 

PUUR Magnesium hond/kat 

 

Voor ontspanning zowel lichamelijk als 

geestelijk. 

 

PUUR Magnesium paard/pony 

 

Voor ontspanning zowel lichamelijk als 

geestelijk. Bij stress en spierspanningen. 

 

PUUR Matatabi 

 

Bij stress, angst, multi-cat huishoudens, 

agressiviteit, onzindelijkheid, vernielzucht 

(krabben aan meubels), veel miauwen, 

zichzelf veel likken \ of haren uittrekken 

(haarballen), diarree en overgeven. 

 

PUUR Moc 

 

Bij een gevoelige huid in de kootholte. Voor 

inwendige huidverzorging, ondersteunt het 

herstellend vermogen van de huid. 

 

PUUR MSM paard/pony 

 

Voor de pezen, voor gezond bindweefsel en 

soepele gewrichten. Voor een mooie huid en 

vacht, voor een goede hoornkwaliteit (bij 

paarden). Voor wondherstel (bij grote 

wonden). 

 

PUUR Nervositeit 

 

Bij onrust, nervositeit en angst bij dieren, in 

het bijzonder voor harde geluiden, vuurwerk 

of onweer. Ter ondersteuning bij training. 

PUUR Nervositeit kan ook worden gegeven 

voor ontspanning voor en na operaties en 

tijdens een reis 

 

PUUR Nier 

 

Voor de nieren. 

PUUR Omega-3 Capsules  

 

Voor soepele gewrichten en voor een goede 

vachtconditie. Bij erge verharing of een rode 

huid. Als standaard aanvulling op de voeding 

voor het behoud van een gezonde huid- en 

vachtconditie 

 

PUUR Onrust 

 

Bij nervositeit, onrust en prikkelbaarheid. Bij 

acute gebeurtenissen als vervoer, wedstrijd, 

behandeling dierenarts. Paard: bij kijkerige 



paarden en bij behandeling hoefsmid. 

 

PUUR Oor 

 

Voor schone, gezonde oren zonder kriebel bij 

hond en kat. Eén druppel per oor per week 

houdt de oren schoon. 

 

PUUR Osteo 

 

Goed voor de botten en gewrichten. Voor een 

soepele beweging. 

 

PUUR Parasiet balans hond/kat 

 

Verhoogt de weerstand tegen ongunstige 

bacteriën en schimmels. Voor een 

onaantrekkelijk milieu in de darmen.  

Geef gedurende 10 dagen per kwartaal achter 

elkaar. Bij een hoog besmettingsrisico geef 

10 dagen per 2 maanden. Bij gering 

besmettingsgevaar geef 2 a 3 x per jaar. Dit 

dient te worden gecombineerd met mest-

/faeces onderzoek. Bij een worminfectie 

dient uiteraard reguliere ontworming 

toegepast te worden. 

 

PUUR Pees 

 

Voor soepele beweging. Geeft verlichting. 

Goed voor de pezen. Na een ongelukje, 

botsing of uit de bocht vliegen. 

Voor banden en pezen bij kleine en grote 

huisdieren. Bevordert de doorbloeding 

 

PUUR Plus 

 

Verzachtende invloed, geeft verlichting. Om 

vrijer te bewegen. Goed voor het 

zenuwstelsel. Goed voor de maag en lever. 

Voor een goede spijsvertering. Verzachtende 

invloed, geeft verlichting. Om vrijer te 

bewegen. Goed voor het zenuwstelsel. Goed 

voor de maag en lever. Voor een goede 

spijsvertering. 

 

PUUR Podo 

 

Voor de hoeven. Gedurende de weidegang. 

PUUR Pollen 

 

Geef pollen minder kans. Bij kriebel, rode 

ogen en niezen door stuifmeel. 

 

PUUR Psyllium hond/kat 

 

Darmreinigend, voor een goede darmfunctie. 

PUUR Reis 

 

Voor een plezierige reis. Bij onrust en 

overgeven gedurende het reizen met auto, 

boot of vliegtuig. 

 

PUUR Rug 

 

Goed voor de rug. Geeft verlichting. Voor 

soepele beweging 

 



PUUR Rug-lotion 

 

Voor een soepele rug. 

PUUR Rust hond/kat  

 

Ideaal product voor tijdens de december-

maand. Voor ontspanning en rust gedurende 

een langere periode. 

 

PUUR Rust paard/pony 

 

Bij, spanningen, nervositeit en onrust. Bij 

onrustige situaties zoals: langdurig transport 

of een vliegreis, rondom oud en nieuw, 

tijdens het wedstrijdseizoen, bij verhuizing of 

verlies van een stalgenoot of maatje. Bij 

paarden die (langdurig) op rust moeten in 

verband met ziekte, een blessure of operatie. 

Bij overmatig druk gedrag, kijkerigheid. 

 

PUUR Schijnzwanger 

 

Bij wisselende stemmingen en ongemakken 

tijdens en na de loopsheid/cyclus bij hond en 

konijn. Voor een optimale hormoon-

huishouding van de teef en om verschillende 

soorten schijnzwangergedrag tegen te gaan. 

 

Hoewel veel van onze honden qua uiterlijk 

weinig gelijkenis meer vertonen met de wilde 

wolf is de essentie van veel hondengedrag 

hetzelfde gebleven als dat van hun wilde 

voorvaderen. Een van deze erfenissen is dat 

veel moderne huishonden, ook al leven ze 

niet in een roedel en is er geen alphateef om 

te helpen met zogen (het oorspronkelijke 

doel van schijndracht in de wolvenroedel), 

hetzelfde schijnzwangere gedrag vertonen.  

 

Vaak is als eerste waar te nemen dat teven 

zich vanaf de loopsheid anders gaan 

gedragen. Bij dieren die bevrucht zijn begint 

van af die periode de progesteronspiegel te 

stijgen, bij onbevruchte schijnzwangere 

teven gebeurt hetzelfde. Na de bevalling 

daalt deze progesteronspiegel weer en zorgt 

het hormoon prolactine ervoor dat de 

melkproductie op gang komt. Dit hormoon is 

ook van invloed op het gedrag van teven.  

 

Veel schijnzwangere teven trekken zich 

graag terug, of willen zelfs een holletje 

maken, worden snauwerig, eten minder goed 

en willen minder graag naar buiten. Weer 

andere teven worden tot vervelends toe 

aanhankelijk, of erg pieperig.  

 



Sommige teven gaan zelfs op zoek naar 

surrogaatkinders en slepen alles dat door kan 

gaan voor een pup, bijvoorbeeld sokken, 

pantoffels of speeltjes, mee naar hun ‘nest’.  

 

Schijnzwangerschap kan een erg onprettige 

periode zijn, zowel voor de teef als voor de 

baas. PUUR schijnzwanger normaliseert het 

afwijkende gedrag van de teef gedurende 

deze periode. 

 

PUUR Sinus 

 

Verhoogt de weerstand van het organisme. 

Voor gezonde luchtwegen. Geeft verlichting. 

Voor een doelmatige ademhaling. Om vrijer 

te ademen door de neus. Verzachtende 

invloed op de luchtwegen. Met name voor 

katten en kittens. 

 

PUUR SME-lotion 

 

Bij schuren. Voor staart- en manen en buik. 

Bij een rode huid. Voor de staart en 

manenkam. Bij Culicoïdes Robertii mug of 

knutten/muggen en vliegen. 

 

PUUR Spier 

 

Voor soepele spieren. 

PUUR Spieropbouw hond/kat 

 

Voor de spieren, voor spierkracht. 

Tijdens training, ter verbetering van het 

uithoudingsvermogen. Voor sterke spieren, 

pezen en banden. Voor de spieropbouw bij 

oudjes 

 

PUUR Spieropbouw paard/pony 

 

Voor de spieren, voor spierkracht. Tijdens 

training, ter verbetering van het uithou-

dingsvermogen, bij spierzwakte, slung-

eligheid van bijvoorbeeld jonge paarden. 

Voor oudjes waar de spiermassa minder 

wordt 

 

PUUR Spijsvertering hond/kat 

 

Voor goed functionerende darmen. Bij dunne 

ontlasting als gevolg van een virale of 

bacteriële infectie of door het eten van iets 

verkeerds. Bij obstipatie. 

 

PUUR Spijsvertering paard/pony 

 

Bij dun mesten, winderigheid of een 

opgeblazen buik, voor een gezonde 

darmfunctie, bij obstipatie, preventief ten 

behoeve van een optimale darmfunctie. 

 

PUUR Spondy 

 

Voor de achterhand. Goed voor de rug. Voor 

soepele beweging. Geeft verlichting. Voor de 



achterhand. Goed voor de rug. Voor soepele 

beweging. Geeft verlichting. 

 

PUUR Trauma 

 

Voor soepel bewegen. Ondersteunt herstel. 

Bij de gevolgen van een aanrijding, botsing 

of vechtpartij. Rustgevend. Na schrik of 

shock. Na een aanrijding, val, vechtpartij, 

botsing of verstappen.Ondersteunt herstel. 

Ook mentaal. 

 

PUUR Utero 

 

Voor een schone baarmoeder (na de geboorte 

of loopsheid), bij weeënzwakte of vuilen. Ter 

normalisering van de geslachtsfunctie, bij 

teven die zich niet willen laten dekken. 

 

PUUR Veg Omega 3-6-9 

 

Voor soepel bewegen, voor een gezonde huid 

en vacht, bij verharing tijdens de 

seizoenswisselingen, voor een heldere geest 

en alertheid en voor meer energie. 

 

PUUR Vitaminen en Mineralen hond/kat  

 

Voor een gezond immuunsysteem, voor na 

herstel, medicijngebruik 

 

PUUR Vitaminen en Mineralen paard/pony 

 

Voor een gezond immuunsysteem, bij 

herstel. 

 

PUUR Weerstand hond/kat 

 

Stimuleert het immuunsysteem. Versnelt het 

herstel na ziekte. Ter bescherming van 

gezonde cellen en weefsels. Verhoogt de 

vitaliteit. 

 

PUUR Weerstand paard/pony 

 

Stimuleert het immuunsysteem. Versnelt het 

herstel na ziekte. Ter bescherming van 

gezonde cellen en weefsels. Verhoogt de 

vitaliteit. 

• (Acute) situaties van weerstandsvermin-

dering. 

• Vaccinatie. 

• Slechte huid- en vachtconditie. 

• Dieren die in een nieuwe omgeving komen 

(op een nieuwe stal) 

 

PUUR Wondgel 

 

Voor de uitwendige behandeling van wonden 

bij kleine en grote huisdieren. 

 

PUUR Zinkzwavel 

 

Voor de huid. Met name bij natte wonden. 

 


