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PUUR® voor dieren 
Ieder dier is wel eens niet lekker. Van kleine kwaaltjes die u zelf op kunt lossen 

tot ernstige aandoeningen waarbij een bezoek aan de dierenarts onvermijdelijk 

is. De PUUR® Serie biedt u de mogelijkheid om de gezondheid van uw dier te 

ondersteunen.

 Uitgebreid 
De PUUR® Serie bestaat uit ruim 80  

producten, zowel voor hond en kat als  

voor paard en pony. In dit boekje worden  

de producten voor hond en kat beschreven 

per indicatiegebied. 

 Duidelijk 
Voor alle producten geldt: wat erin zit staat 

op het etiket en wat op het etiket staat zit 

erin. Voor uitgebreide informatie over een 

PUUR product en de werking van de 

ingrediënten kunt u een verzoek per mail 

sturen naar info@nmlhealth.com.

 Geconcentreerd 
De PUUR® poeder- en kruidensupplementen 

bevatten alleen werkzame bestanddelen en 

geen overbodige vulstoffen. De poeders 

kunnen over het voer worden gegeven. 

Bevochtig het poeder zodat het niet uit  

de bak kan worden geblazen.

 Druppels 
Voor alle diluten uit de PUUR® Serie geldt 

dat 1 milliliter ongeveer 20 druppels bevat. 

De vloeistof bevat alcohol. De dosering 

kan gemakkelijk met een spuitje uit het 

flesje getrokken worden. Met name voor 

katten is het aan te raden de druppels op 

een warm lepeltje te doen, zodat de 

alcohol kan verdampen, daarna kunnen de 

druppels op iets lekkers worden gegeven. 

Verdunde extracten dienen te worden 

opgenomen door het schone mondslijm-

vlies. Geef de druppels daarom minimaal 

een half uur voor of na het voeren. Voor 

vogels wordt een dosering van 1 druppel 

per dag door het drinkwater aangeraden.

 Hoe vaak geven  
Indien het in de praktijk lastig is om het 

middel meerdere keren per dag te geven, 

volstaat één keer per dag. 
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Hatsjoe! Ook dieren hebben last van vocht en kou. Door de omslag van het weer 

in het najaar, of door pollen die juist in de lente door de lucht vliegen. Opgelucht 

ademhalen… en uw dier vitaal met de PUUR® Serie!

 PUUR® Laryngo (50 ml) Voor het slijmvlies van de bovenste luchtwegen. Heeft een  

verzachtende invloed op de luchtwegen en een weldadige uitwerking op de keel. 

 

NIEUW     (voorheen PIJN compositum)

Bevat een verdunning van Drosera 

rotundifolia, Plantago major, Hyssopus 

officinale en Salvia. 

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond  ...................................  10-15 druppels  

Kat  ........................................  5-10 druppels  

De behandelingsduur is 3-6 wekenl
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 PUUR®      (50 ml) Heeft een verzachtende invloed en geeft verlichting.  

Om vrijer te bewegen. Goed voor het zenuwstelsel. Heeft geen nadelige effecten  

op de lever, maag, darmen en de hartfunctie. 

 Bevat extracten van heilzame planten: 

Boswellia, Chinese ginseng, Geelwortel, 

Gember, Goudpapaver, Hop, Lavendel, 

Spaanse peper en Zoethout.

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond > 25 kg  ..........................  20 druppels  

Hond 10 - 25 kg  ........................ 10 druppels  

Hond < 10 - 25 kg  ....................... 5 druppels  

Kat  ............................................. 3 druppels  

Kan langdurig worden gegeven.

Weerstand en luchtwegen

 PUUR® Echina extra (50 ml of 100 ml) Voor een gezond afweersysteem, een goede 

 weerstand en optimaal functioneren van de slijmvliezen van maag, darmen en luchtwegen. 

 Bevat extracten van Canadese geelwortel 

(Hydrastis canadensis), Echte gulden-

roede (Solidago virgaurea), Kattenklauw 

(Uncaria tomentosa) en Rode zonnehoed 

(Echinacea purpurea). 

Dosering 2 tot 3 x daags  

Hond > 25 kg  ............................ 15 druppels  

Hond 10 - 25 kg  .........................10 druppels   

Hond < 10 kg    ............................5 druppels

Kat .............................................. 3 druppels  
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 PUUR® Sinus (50 ml) Voor de luchtwegen en meer weerstand, speciaal bij niezen van 

katten en kittens.  

 

Bevat extracten van Gewone vlier, Lapacho, 

Rode zonnehoed, Smalle weegbree ,Indi-

aas longkruid en Waterhennep. 

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond  ........................................ 10 druppels  

Kat  ............................................. 5 druppels 

 PUUR® Vitaminen en Mineralen (75 g of 250 g) Voor meer vitaliteit.  

Een geconcentreerd vitaminen- en mineralensupplement voor een gezonde weerstand, een 

goede spijsvertering en een mooie huid en vacht. Ook voor snel herstel na operatie of ziekte. 

 Bevat per 1 gram: 270 g Vitamine A (als 

retinolpalmitaat), 2,3 mg Vitamine B1 

 (als thiamine HCl), 1,1 mg Vitamine B2 

(riboflavine), 9,0 mg Vitamine B3  

(nicotinamide), 4,5 mg Vitamine B5  

(als calciumpantothenaat), 2,3 mg

 Vitamine B6 (als pyridoxine), 22,5 g 

Vitamine B12 (cyanocobalamine), 5,9 g 

Foliumzuur, 2,3 mg PABA (para-amino-

benzoëzuur), 1,8 g Biotine, 5,4 mg Choline 

(-bitartraat), 13,5 mg Inositol, 18,0 mg 

Vitamine C (als L-ascorbinezuur), 4,1 mg 

Citrus bioflavonoïden, 0,9 g Vitamine D 

(cholecalciferol) en 1,9 mg Vitamine E  

(als D-alfa-tocoferol). 4,5 mg Magnesium 

(als -citraat), 4,5 mg Calcium (als –citraat

 

 

Dosering 1 x daags   

 Hond > 25 kg  .................   4 maatscheppen  

 Hond 10-25 kg ..................   2½ maatschep  

 Hond < 10 kg en kat ............. 1 maatschep

 1 maatschep bevat ongeveer 1 gram. 

 Kan langdurig worden gegeven. 

 PUUR® Weerstand voor dieren die vatbaar zijn voor infecties, opbouwende stoffen  

bij lusteloosheid of een dipje. Dit supplement ondersteunt tijdens het herstel van  

verwondingen of operaties.

 

Bevat L-Lysine, gaat de vermeerdering  

van herpes-virussen tegen, Plantago  

major, Echinacea purperea en Pau d’Arco  

(Lapacho), voor meer weerstand, Trigo-

nella voor de luchtwegen, Viola tricolor 

voor de slijmvliezen (luchtwegen en 

maagdarmkanaal) en Astragalus voor een 

goed immuunsysteem.

Dosering 1-2 x daags

(1 maatschep bevat ongeveer ½ gram)

Hond > 25 kg ............. ......... 3 maatscheppen  

Hond 10-25 kg .................... 2 maatscheppen  

Hond < 10 kg en kat   ................ 1 maatschep

Van een simpele verstapping tot een ongelukkige val, van ouderdomsklachten  

tot een breuk door een botsing… Ieder dier heeft wel eens moeite met bewegen.  

Help uw dier weer soepel op weg met de PUUR® Serie!

Soepel bewegen?

Bevat een verdund extract van Boswellia, 

Curcuma en Solidago. 

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond  ...................................  10-15 druppels 

Kat  ........................................  5-10 druppels 

 PUUR® Arthro (50 ml) Voor de gewrichten, voor een soepele beweging. Geeft verlichting.

 PUUR® Dyspla (50 ml) Voor de heupen, zorgt ervoor dat de hond weer makkelijk uit de 

mand komt.

 Bevat een verdund extract van Symphytum 

en Boswellia en een verdunning van Silicea.

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond  ...................................  10-15 druppels 

Kat  ........................................  5-10 druppels 

en -fosfaat), 4 mg Kalium (als -chloride),

1,2 mg Fosfor (als calciumfosfaat), 0,45 mg 

Zink (als -L-methionine), 0,45 mg IJzer (als 

-fumaraat), 0,14 mg Mangaan (als -sulfaat), 

8,8 g Jodium (als kaliumjodaat), 3,6 g 

Selenium (als -L-methio nine) en 2,2 g 

Koper (als aminozuurchelaat). 22,5 mg 

MSM (Methylsulfonylmethaan), 0,96 mg 

Bamboe-extract en 1,1 mg L-Lysine HCl.

 PUUR® Pollen (50 ml) De lente begint, bloemen gaan bloeien, stuifmeel waait in de 

rondte en uw dier voelt zich niet lekker? Ieder jaar weer? PUUR Pollen bevat verdunningen 

van alle veelvoorkomende gras- en plantensoorten. Geef pollen minder kans en zet PUUR 

Pollen in nog voordat deze door de lucht dwarrelen! 

  Bevat een verdunning van grassen en 

 stuifmeel van onder andere: Acacia, Berk, 

Beuk, Bijvoet, Eik, Es, Ganzenvoet,Grassen, 

Haver, Gerst, Guldenroede, Hazelaar, Hop, 

Linde, Maïs, Madeliefje, Iep, Olijfboom, 

 Paardenbloem, Populier, Rogge, Tarwe, 

 Vlier en Wilg. 

  

Dosering Gedurende de eerste 3 weken 1x een 

dosis per 5 dagen, daarna iedere 3 weken één 

dosis tot het einde van het pollenseizoen. 

Hond   10-15 druppels  

Kat   5 druppels

 PUUR® L-Lysine compleet (50 g) Activeert het afweersysteem. Voor herstelperiodes.  

 Bevat L-Lysine, Magnesiumcitraat en 

Vitamine B6.

Dosering 1 tot 2 x daags 

(1 maatschep bevat ongeveer 1 gram)

Hond > 25 kg  ......................  1 maatschep   

Hond 10 - 25 kg  .....................  ½ maatschep  

Hond < 10 - 25 kg  ..................  ¼ maatschep  

Kat (acuut)  .............................  1 maatschep  

Kat (chronisch)  .....................  ½ maatschep  

Voor katten en kittens in combinatie met 

PUUR Sinus.
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 PUUR® Glucosamine compleet (250 g of 500 g) Bouwstoffen voor soepele gewrichten. 

Geeft verlichting en ontspanning.

 Bevat Glucosaminesulfaat, 

 Chondroïtine sulfaat, MSM, 

 Magnesiumcitraat, Vitamine B3, Koper, 

Mangaan, Boswellia, Grote brandnetel, 

Schietwilg  en Zwarte aalbes.

Dosering 1 tot 2 x daags 

(1 maatschep bevat ongeveer 4 gram) 

Hond > 25 kg  .........................  1 maatschep 

Hond 10-25 kg  .......................  ¾ maatschep 

Hond < 10 kg en kat  ..............  ½ maatschep

  PUUR® Herny (50 ml) Voor wervels en zenuwweefsel. Voor honden met een lange rug.

Bevat een verdund extract van Arnica 

montana en Hypericum perforatum.

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond  ...................................  10-15 druppels 

Kat  ........................................  5-10 druppels

 PUUR® Omega-3 of PUUR® Veg Omega Voor soepele beweging, kijk voor een  

uitgebreide beschrijving op pagina 14 en 15 van deze productbrochure. 

 PUUR® Osteo (50 ml) Voor gezonde botten, gewrichten en beenvlies. 

 Bevat een verdund extract van Symphytum 

en Arnica en een verdunning van Silicea.

Dosering 2 tot 3 x daags 

Hond  ...................................  10-15 druppels 

Kat  ........................................  5-10 druppels

 Bevat een extract van Curcuma longa en 

een verdund extract van Arnica montana, 

Equisetum arvense, Ruta graveolens en 

Symphytum.

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond  ...................................  10-15 druppels 

Kat  ........................................  5-10 druppels

 PUUR® Pees (100 ml) Voor gezonde sterke pezen.

 Bevat een extract van Rosmarinus officinalis 

en Salix alba en een verdund extract van 

Boswellia, Dulcamara en Phytolacca. 

Dosering 1 tot 2 x daags

Hond  ...................................  10-15 druppels

Kat  ........................................  5-10 druppels 

 PUUR® Rug (50 ml) Voor een soepele rug en goed gangwerk. Bij springen en sport.

 Bevat een verdund extract van Ribes 

nigrum gemmae en Tussilago petasites en 

een verdunning van Equisetum arvense, 

Passiflora incarnata en Harpagophytum 

procumbens. 

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond  ...................................  10-15 druppels

Kat  ........................................  5-10 druppels 

 PUUR® Spier (100 ml) Voor soepele spieren. Na sportieve inspanning. 

 Bevat Boswellia, Damiana, Guldenroede, 

Schietwilg en Zwarte aalbes. MSM, 

Glucosaminesulfaat, Chondroïtinesulfaat, 

Ferulinezuur, Calciumcitraat, Magnesium-

citraat, Octacosanol, Kalium, L-Lysine en 

Fosfor. Vitamines A, B, C, D en E. Folium-

zuur, PABA, Biotine, Choline, Inositol, 

IJzer, Zink, Mangaan, Jodium en Selenium.

Dosering 1 x daags 

(1 maatschep bevat ongeveer 4 gram) 

Hond > 25 kg  ...................  2 maatscheppen 

Hond 10-25 kg  ........................  1 maatschep 

Hond < 10 kg en kat  ..............  ½ maatschep

 PUUR® Spieropbouw (250 g of 500 g) Bouwstenen voor de spieren. 

 Voor een gezonde spierstofwisseling.

 Bevat een extract van Curcuma longa en 

een verdund extract van Boswellia serrata, 

Harpagophytum, Orthosiphonis stamineus 

en Solidago virgaurea.

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond  .................................... 10-15 druppels  

Kat  ........................................  5-10 druppels

 PUUR® Spondy (50 ml) Voor de slappe achterhand. 

 Bevat een extract van Ribes nigrum gemmae 

en een verdund extract van Arnica montana, 

Bellis perennis en Ruta graveolens.

Dosering 1 tot 2 x daags  

Hond  ...................................  10-15 druppels  

Kat  ........................................  5-10 druppels

 PUUR® Trauma (50 ml) Bij ongelukjes en zwellingen. 

 PUUR® Glucosamine (100 g of 300 g) Basis supplement met de ideale verhouding van 

ingrediënten om hond en kat soepel te houden. Goed voor gewrichten, kraakbeen, gewrichts-

vloeistof, pezen, banden, kapsels en ligamenten.

 Bevat Glucosaminesulfaat, Chondroïtine-

sulfaat, MSM, Vitamine C (als Magnesium- 

ascorbaat), Magnesiumcitraat en  

Vitamine B6.

Dosering 1 tot 2 x daags 

(1 maatschep bevat ongeveer 5 gram) 

Hond > 25 kg  ..................................  5 gram 

Hond 10-25 kg  ..............................  2½ gram 

Hond < 10 kg en kat  ......................  1¼ gram

 Gebruik PUUR Glucosamine als basis product voor een soepele beweging. Is de hond of kat 

erg stijf en stram? Kies dan voor PUUR Glucosamine compleet met toegevoegde kruiden die 

extra verlichting en ontspanning geven. 
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 PUUR® Omega-3 of PUUR® Veg Omega Voor een gezonde huid en vacht, kijk voor een 

uitgebreide beschrijving op pagina 14 en 15 van deze productbrochure. 

 PUUR® Hotspot (50 ml) Voor een gezonde huid. Bij hete rode plekken.

 Bevat een verdund extract van Apis  

mellifica, Ledum palustre en Urtica dioica.

Dosering 1 tot 2 x daags  

Hond  ...................................  10-15 druppels   

Kat  ........................................  5-10 druppels 

 PUUR® Huid (50 ml) Reactie op één vlo of mijten? Dan is dit het juiste middel voor een 

gezonde huid en vacht.

 Bevat een extract van Aloë vera, Equisetum 

arvense en Viola tricolor en een verdund 

extract van Ledum palustre.

Dosering 1 tot 2 x daags  

Hond  ...................................  10-15 druppels   

Kat  ........................................  5-10 druppels 

 PUUR® Jeuk (50 ml) Bij kriebels.

 Bevat een extract van Solidago virgaurea 

en een verdund extract van Aloë vera, 

Arctium lappa, Fagopyrum esculentum, 

Ledum palustre, Solidago virgaurea en 

Urtica dioica.

Dosering 1 tot 2 x daags  

Hond  ...................................  10-15 druppels   

Kat  ........................................  5-10 druppels 

 PUUR® Oor (30 ml) Voor schone oren. Ter verzorging: 1 x per week 1 druppel per oor.

 Bevat een verdund extract van Chamomilla, 

Echinacea angustifolia en Ledum en een 

verdunning van Mentholum.

Dosering 1 tot 2 x daags  

Hond  ....................................... 2-5 druppels   

Kat  .......................................... 1-2 druppels 

Ter verzorging 1 x per week 1 druppel per 

oor. De behandelingsduur is 7-14 dagen.

 PUUR® Wondgel (50 ml) Ter verzorging van de huid.  

 Bevat Aloë Vera, Calendula officinalis, 

Echinacea angustifolia, Hamamelis en 

Millefolium. 

Toepassing 2 tot 3 x daags op de oppervlakte 

aanbrengen. De gel trekt snel in en is hierdoor 

makkelijk in gebruik.

Hormonale onbalans komt veel voor en kan een dier behoorlijk in de weg zitten.  

De teef die nestjes bouwt voor niet-bestaande puppies, of de reu die continu zijn 

neus achterna gaat… Heeft uw dier ook last van de hormonen? Geen nood!

Hormonen

 PUUR® Geslachtsdrift (50 ml) Bij hinderlijke geslachtsdrift van reu, kater of rammelaar 

en overmatige seksuele opwinding. Voor een gezonde prostaat.

 Bevat een verdund extract van Agnus  

castus, Carduus marianus, Humulus  

lupulus en Origanum majorana.

Dosering 1 tot 2 x daags 

Hond  .....................................  5-10 druppels 

Kat  ..........................................  3-5 druppels 

Konijn  .....................................  3-5 druppels

De behandelingsduur is 3-6 weken.

 PUUR® Schijnzwanger (50 ml) Bij schijnzwangerschap en abnormale melkgift van de teef.

 Bevat een extract van Avena sativa en  

Salvia officinalis en een verdund extract  

van Asa foetida. 

Dosering 3 x daags 

Hond  ..................................  10-15 druppels 

Kat  ........................................  5-10 druppels 

 Bevat een extract van Agnus castus en 

Echinacea purpurea en een verdund  

extract van Alchemilla vulgaris en  

Cimicifuga racemosa.

Dosering 1 tot 2 x daags  

Hond  ...................................  10-15 druppels  

Kat  ........................................  5-10 druppels 

 PUUR® Utero (50 ml) Bij ongemakken rond de loopsheid of de bevalling, weeënzwakte, bij 

te lang navloeien. Voor de baarmoeder na de bevalling. Rondom de loopsheid en voor teven die 

zich niet willen laten dekken. 

 In gevallen van -bekende- zeer hevige schijndracht kan het raadzaam zijn om al tijdens de 

loopsheid met de inzet van PUUR Schijnzwanger te beginnen.

 Bevat extracten van Calendula officinalis, 

Capsella bursa-pastoris en Equisetum 

arvense.

Toepassing  2 tot 3 x daags op de  

huidoppervlakte aanbrengen. Bescherm de 

wond tegen schuren, likken en krabben.

 PUUR® Calendula zalf (50 ml of 400 g) Voor de huid. De vettige zalf is ook goed in te  

zetten ter verzorging bij een ruwe of schrale huid. 

 PUUR® Drainage (50 ml) Voor de afvoer van afvalstoffen, kijk voor een uitgebreide  

beschrijving op pagina 13 van deze productbrochure. 

Niets is zo vervelend voor een dier als jeuk. Of deze nu ontstaat door vlooien, 

mugjes, mijt of door een allergie of een bacteriële infectie; jeuk drijft veel dieren  

én hun eigenaren tot wanhoop. Door overmatig krabben, likken of bijten ontstaan 

huidirritaties die soms moeilijk genezen. Ook zonder jeuk kunnen dieren last  

hebben van huid en vacht, denk aan een doffe vacht, kale plekken of wondjes.

Huid en vacht
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Spijsvertering en urinewegen

Het borrelt, het pruttelt, het rommelt en het knort? De PUUR® Serie voor de  

spijsvertering en urinewegen.

 Bevat een verdunning van Carbo vegetabilis 

en een verdund extract van Chamomilla, 

Potentilla erecta, Trigonella foenum graecum 

en Vaccinium myrtillis.

Dosering 1 tot 2 x daags  

Hond  ...............................  10-15 druppels   

Kat  ....................................  5-10 druppels 

 PUUR® Diarree (50 ml) Voor gezonde darmen, maag en een goede stoelgang. 

 Ondersteunt de spijsvertering, ook wanneer een dier winderig is of veel boert. Voor de 

 darmen na het eten van viezigheid op straat of koud voedsel.

 Een kuur duurt 7 dagen. Als de verschijnselen eerder verdwenen zijn, maak dan toch de kuur 

van 7 dagen af. PUUR Diarree kan goed worden gecombineerd met PUUR Spijsvertering. 

 PUUR® Drainage (50 ml) Voor de afvoer van afvalstoffen, kijk voor een uitgebreide 

beschrijving op pagina 13 van deze productbrochure. 

 Bevat extracten van Artisjok, Duizend-

guldenkruid, Grote engelwortel, Javaanse 

kurkumawortel, Mariadistel, Paardenbloem 

en Rozemarijn en een verdund extract van 

Stinkende gouwe.

Dosering 2 tot 3 x daags  

Hond > 25 kg  .......................  15 druppels  

Hond 10-25 kg  .....................  10 druppels   

Hond < 10 kg  ........................  5 druppels  

Kat  ......................................... 3 druppels

 PUUR® Lever (50 ml) Voor een gezonde lever en afvoer van afvalstoffen.

 Bevat Echte kamille, Gember, Grote 

 engelwortel, Hop, Mariadistel, Paarden-

bloem, Pepermuntblad, IJslands mos en 

Zoethout. Magnesiumcitraat.

Dosering 2 x daags 

(1 maatschep bevat ongeveer 0,5 gram) 

Hond > 25 kg  ...............  3 maatscheppen 

Hond 10-25 kg  .............  2 maatscheppen 

Hond < 10 kg en kat  ..........  1 maatschep

 PUUR® Maag (200 g) Kruidensupplement voor de maag en het maagslijmvlies.  

Bij braken en veel gras eten. 

 PUUR® Omega-3 of PUUR® Veg Omega Voor een gezonde spijsvertering, 

 kijk voor een uitgebreide beschrijving op pagina 14 en 15 van deze productbrochure. 

Dosering 1 tot 2 x daags 

(1 maatschep bevat ongeveer 2 gram) 

Hond > 25 kg  ........................1½ maatschep 

Hond 10-25 kg  ......................... 1 maatschep 

Hond < 10 kg  .............................. ½ maatschep

Kat  ......................................... ½ maatschep

Geef bij dunne ontlasting met weinig 

water en om de ontlasting zachter te 

maken toedienen met veel water.

 PUUR® Psyllium (150 g) Dé basis voor een goede darmfunctie. Darmreinigend, 

 bevordert de darmperistaltiek.

 PUUR® Probiotica (50 g) Voor een optimale darmflora. Dosering: zie verpakking

 Bevat Psyllium Husk, MSM, N-Acetyl-

 Glucosamine, Magnesiumcitraat en  

prebiotica. 

Dosering 2 x daags 

(1 maatschep bevat ongeveer 3 gram) 

Hond > 25 kg  .................... 2 maatscheppen 

Hond 10-25 kg  .......................1½ maatschep  

Hond < 10 kg en kat  .................1 maatschep

 PUUR® Spijsvertering (100 g) Dit supplement zorgt voor een goede consistentie van de 

ontlasting, een goede darmwerking en afvoer van gifstoffen uit het maagdarmkanaal.  

Geef PUUR Spijsvertering bij dunne ontlasting met weinig water en bij obstipatie met veel water.

 Bevat Per capsule 275 mg Cranberry  

extract 25:1 en 27,5 mg Vitamine C  

(als ascorbinezuur).

Dosering 1 x daags  

Hond  .......................................  1-3 capsules  

Kat  ............................................... 1 capsule

 PUUR® Cranberry compleet (90 capsules) Voor een gezonde blaas en urinewegen.

 Bevat extracten van Asperge, Berendruif, 

Berk, Canadese geelwortel, Guldenroede, 

Kattenklauw, Kattensnor en een verdund 

extract van Zuurbes.

Dosering 2 tot 3 x daags  

Hond > 25 kg  ...........................  15 druppels 

Hond 10-25 kg  .......................... 10 druppels  

Hond < 10 kg  ............................. 5 druppels 

Kat  ............................................. 3 druppels

 PUUR® Blaas en Nieren (50 ml) Voor gezonde blaas en nieren.

 Bevat een verdund extract van Lespedeza 

sieboldi en Solidago virga aurea.

Dosering 2 tot 3 x daags 

(1 tablet = 150 mg) 

Hond > 15 kg  .............................  2 tabletten  

Hond < 15 kg  ................................... 1 tablet  

Kat  .................................................. 1 tablet

 PUUR® Nier (300 tabletten) Voor een gezonde vochthuishouding en goede nierfunctie.
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Alle dieren worden belast met afvalstoffen uit de lucht, het water, voeding en soms  

medicatie. Een regelmatige afvoer van deze stoffen uit het lichaam is daarom belangrijk. 

Het immuunsysteem kan dan beter functioneren. Bovendien reageert een “schoon” 

lichaam beter op voeding, supplementen en geneesmiddelen. 

PUUR Drainage bevat onder andere:
• Galium aparine (Kleefkruid) voor de  

nieren en het lymfestelsel

• Arctium lappa (Grote klis) voor de  

lever en gal, vochtafdrijvend

• Viola tricolor (Driekleurig viooltje)  

voor het bloed en diurese

• Carduus marianus (Mariadistel),  

Cynara scholymus (Artisjok) en  

Taraxacum (Paardenbloem) voor  

de lever 

• Betula alba (Berk) en Solidago0  

(Guldenroede) voor de nieren en  

vochtafdrijvend

Toedienen 

1-3 x daags op een klein stukje lekkers, voor  

het beste resultaat een half uur voor of na 

het eten. Een flesje van 50 ml is voldoende 

voor 50 dagen behandeling van een hond 

van 25 kilo.

Wanneer geeft u uw hond of kat 
PUUR Drainage?
• 2x per jaar als reiniging

• Voor de stofwisseling

• Voor de gewrichten

• Voor een goede huid- en vachtconditie

• Na medicatie en/of operatie

Dosering 
(20 druppels is 1 ml)

Hond > 25 kg  ...........................  15 druppels

Hond 10- 25 kg  ......................... 10 druppels 

Hond < 10 kg  ............................. 5 druppels

Kat  ............................................. 3 druppels

Zorg dat uw dier lekker in zijn vel zit

De  
PUUR  
Serie
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PUUR® Drainage
Het voorkomen van gedragsproblemen begint met een goede socialisering en training. 

Ook voor de aanpak van gedragsproblemen is een goede training noodzakelijk; er is 

geen middel dat hevige angst wegneemt of een onaardige hond aardig maakt. Wél kunnen 

verschillende PUUR® middelen worden ingezet om de kans op succes te vergroten,  

of om een dier te ondersteunen bij incidentele of ongebruikelijke, moeilijke momenten.

 PUUR® Matatabi (per 2) Deze kauwstokjes hebben een speciale aantrekkingskracht op katten. 

Er zit een stof in die katten ontspant. Katten spelen met de stokjes of kauwen erop, waarna ze 

zichtbaar rustig worden. Ideaal in stressvolle situaties of voor katten die probleemgedrag vertonen.

 PUUR® Nervositeit (50 ml) Bij onbehagen, met name veroorzaakt door harde geluiden 

zoals vuurwerk of onweer. In stress-situaties.

Gedrag

 Bevat Matatabi (kiwiboom).

 Toepassing Geef bij onrust, haal de stokjes weg na gebruik. Kan gedurende langere tijd worden gegeven.

 Bevat een extract van Avena sativa en  

Passiflora incarnata en een verdund  

extract van Chelidonium, Humulus  

lupulus en Rosmarinus officinalis. 

Dosering 3 tot 4 x daags  

Hond  ...................................  10-15 druppels  

Kat  ........................................  5-10 druppels 

 PUUR® Reis (50 ml) Ook dieren kunnen, net als kinderen, misselijk worden tijdens het 

reizen. PUUR Reis kan worden ingezet voor en tijdens de rit. Bij angst voor het reizen kan het 

worden gecombineerd met PUUR Nervositeit. Ondersteun de inzet van PUUR Reis met een 

goed opgebouwde training, kijk op www.nmlhealth.com voor meer informatie. 

 Bevat een verdund extract van Gingo biloba, 

Glycyrrhiza glabra en Zingiber en een  

verdunning van Magnesium carbonicum  

en Zincum metallicum.

Dosering 3 tot 4 x voor en tijdens de rit  

Hond  ...................................  10-15 druppels   

Kat  .........................................  3- 5 druppels

 PUUR® Rust (100 g) Kruidensupplement bij spanning, nervositeit en onrust, zoals bij 

langdurig transport of een vliegreis, rondom Oud en Nieuw, tijdens het wedstrijdseizoen of 

bij verlies van een maatje of verhuizing. Bij dieren die zich langer rustig moeten gedragen 

zoals bij het herstel van een blessure, bij overmatig druk gedrag.

 Bevat Dong Quai, Hop, Japanse  

notenboom, Sint-Janskruid, L-Tryptofaan en 

Tweestijlige meidoorn. Magnesiumcitraat, 

Vitamine B3, Vitamine B6, Inositol en Zink.

 

Dosering 1 tot 2 keer daags 

(1 maatschep bevat ongeveer 1 gram) 

Hond > 25 kg  ................  3 maatscheppen 

Hond 10-25 kg  ..............  2 maatscheppen  

Hond < 10 kg en kat  ...........  1 maatschep



De  
PUUR  
Serie

Zorg dat uw dier lekker in zijn vel zit!

PUUR Drainage 
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Een gezonde verhouding tussen omega-3 en omega-6 zou volgens onderzoek maximaal 1:4 

moeten zijn. Om deze gunstige verhouding te krijgen dient omega-3 te worden toegevoegd aan 

het voer. In dierenvoeding (blik of brokken) is vaak een overmaat aan omega-6 en te weinig 

omega-3 aanwezig. Dit kan leiden tot ontstekingsreacties. Omega-3 vetzuren zitten voornamelijk 

in vis. Om bijvoorbeeld 1 gram werkzame EPA te krijgen moet een dier ongeveer 150 gram 

vette vis eten. Dit zou niet alleen erg duur, maar ook erg calorierijk zijn. PUUR Omega-3 is 

geconcentreerd en bevat de meervoudig onverzadigde vetzuren EPA en DHA.

PUUR® Omega-3 bevat:
• EPA, Eicosapentaeenzuur voor huid en vacht, 

voor soepele beweging en voor gezonde nieren.

• DHA, Decosahexaeenzuur, heeft primair zijn 

uitwerking op het zenuwstelsel. Het komt 

in hoge dosis voor in de hersenen en heeft 

effect op de ontwikkeling hiervan, al vanaf 

de groei in de baarmoeder. Ook wordt DHA 

ingezet bij degeneratieve processen in het 

zenuwstelsel, waardoor het van groot belang 

is voor het ouder wordende dier. 

Toedienen en bewaren
De olie kan rechtstreeks in de bek of met wat 

eten worden toegediend. De capsules kunnen 

rechtstreeks in de bek worden toegediend. 

Koel en donker bewaren.

Wanneer geeft u uw hond of kat 
PUUR® Omega-3?
• Voor een gezonde huid en vacht

• Voor een goede weerstand

• Voor soepele beweging

• Als standaard aanvulling op de voeding

Dosering
(100 ml, 200 ml of 90 capsules) 

per ml  ...............  161 mg EPA, 108 mg DHA

per capsule  .......  180 mg EPA, 120 mg DHA 

 
Hond  .. 1 capsule per 10 kg of 1 ml per 10 kg

Kat .......... 1 capsule per 5 kg of 1 ml per 5 kg

Geconcentreerde visolie voor hond en kat

PUUR® Omega-3

Deze plantaardige omega 3-6 en 9 vetzuren hebben een positieve uitwerking op het lichaam 

omdat ze, door de juiste verhouding, goed kunnen worden opgenomen. Deze olie  

is bedoeld als onderhoud voor gezonde dieren die iets extra’s kunnen gebruiken: voor een 

gezonde en glanzende huid en vacht, voor soepele beweging, energie en geestelijke stabiliteit.

Dosering 

(1 theelepel bevat circa 1,5 ml)

De optimale dosering is 1 x daags:

Hond  ....................................  2-4 theelepels

Kat  .......................................  2-3 theelepels 

Toediening en bewaren
PUUR Veg Omega kan dagelijks over het voer 

gegeven worden. Koel en donker bewaren.

Verkrijgbaar 
In 250 ml en 500 ml. Een flacon van 500 ml is 

voldoende voor 3 maanden behandeling van 

een hond van 25 kilo.

Wanneer geeft u uw hond of kat  
PUUR® Veg Omega?
• Als standaard aanvulling op de voeding

• Voor energie

• Voor een soepele beweging

• Voor in- en uitwendige huidverzorging

• Bij verharing tijdens de seizoenswisselingen

• Voor een heldere geest, alertheid

PUUR® Veg Omega  
(250 ml en 500 ml) bevat
• Lijnzaadolie, rijk aan omega-3, meervoudig 

onverzadigde vetzuren

• Pompoenpitolie, omega-6 , voor de prostaat

• Olijfolie, met enkelvoudig onverzadigde 

omega 9 vetzuren, heeft een verwarmende 

werking

• Tarwekiemolie, voor energie en een goed 

uithoudingsvermogen

• Teunisbloemolie, met linolzuur en  

gammalinoleenzuur

• Borage-olie, de “goede” omega-6 met  

onder andere magnesium en vitamines  

B6 en B8

• Natuurlijke Vitamine E (d-alpha-tocopherol), 

als krachtig anti-oxidant

De  
PUUR  
Serie
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PUUR® Veg Omega 
Plantaardige omega 3-6 en 9 vetzuren



KIES VOOR KWALITEIT. KIES PUUR®

Meer weten? 
Vraag uw dierenarts, -therapeut of -speciaalzaak  

of neem contact op met de distributeur NML health.

t 31 (0)294 45 58 88

www.nmlhealth.com

Ook goed voor uw dier

  Cholodin voor de verwarde, oudere hond of kat

 

  Vetramil Honingzalf en –vloeistof bij wondjes

 

  ESPREE shampoo, conditioner en verzorging  

  op een natuurlijke manier

 

 

Enten noodzakelijk? 
Vraag uw dierenarts om een titerbepaling met de Vaccicheck.


