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De producten uit de Phytonics-serie zijn samengesteld door 

een team van dierenartsen en andere experts. De laatste 

wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 

gezondheid bij dieren worden nauwkeurig gevolgd. De 

producten en alle ingrediënten zijn goed onderbouwd met 

studies en monografieën. Jarenlange veterinaire ervaring 

wordt door het Phytonics-team gecombineerd met kennis 

van Westerse en Chinese geneeskunde en Fytotherapie.

Het welzijn en de gezondheid van uw hond en kat staan  

bij ons zeer hoog in het vaandel. Voor de Phytonics 

producten worden uitsluitend pure en kwalitatief zeer hoog- 

waardige grondstoffen gebruikt, ‘human-grade-quality’. 

De producten zijn vrij van chemische geur-, kleur - en 

smaakstoffen. Doordat er in de producten geen vulstoffen 

worden gebruikt zijn de producten meer geconcentreerd 

en daardoor zuiniger in gebruik. 
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PHYTONICS
een natuurlijke 
manier van 
presteren

Wat Phytonics anders maakt:
 Meest zuivere kwaliteit grondstoffen (‘human grade’)

 Unieke samenstelling

 Toegevoegde bio-energetische frequenties

 Langdurig in de praktijk getest met uitstekende resultaten

 100% natuurlijk

 Geen chemische geur-, kleur-, of smaakstoffen

 Geen vulstoffen

Gebruik Phytonics producten

Poeders
De poedersupplementen kunnen over het -natte- voer worden gegeven. Bij droge brokken is 

het aan te raden het poeder te bevochtigen zodat het plakt aan het voer. Het kan eventueel ook 

worden opgelost in water en rechtstreeks in de bek worden ingegeven met een plastic spuit.

Druppels
De druppels kunnen op iets lekkers gegeven worden. U kunt ook de benodigde hoeveelheid 

met een plastic spuitje uit het flesje halen en dit, eventueel verdund met water, rechtstreeks 

in de bek ingeven. Voor alle druppels geldt dat 1 ml ongeveer 20 druppels bevat.

De druppels worden het beste opgenomen door het schone mondslijmvlies, geef ze daarom 

minimaal een half uur voor of na het voeren. Indien uw kat de druppels niet accepteert kunt 

u de druppels op een warm lepeltje doen en op die manier de alcohol uit het product laten 

verdampen. Daarna kunt u het met een spuitje rechtstreeks in de bek geven, eventueel  

verdund met wat water of kattenmelk. De druppels kunnen ook op de bovenkant van het 

pootje aangebracht worden, controleer dan wel of de kat de druppels van het pootje aflikt.

Bewaar alle producten droog en bij een temperatuur tussen 5-20°C. Vermijd direct zonlicht.

Algemene informatie
Bij sommige producten kan bij de start van de behandeling een kortdurende verergering van 

de klachten plaatsvinden. Dit betekent dat het dier reageert op het product. Dit betekent 

niet dat bij het uitblijven van een beginverergering het middel geen werking heeft, ieder 

dier reageert anders. Bij ernstige toename van de klachten de dosering halveren of tijdelijk 

stoppen en daarna weer rustig opbouwen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de 

behandelend dierenarts of therapeut.

 Gebruik tijdens dracht en lactatie altijd in overleg met de behandelend dierenarts.  

 Buiten bereik van kinderen houden. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op het etiket. 

 De producten kunnen zonder bezwaar worden ingezet in combinatie met andere  

 natuurlijke gezondheidsproducten en reguliere geneesmiddelen.

 Voor alle doseringen geldt dat uw dierenarts of therapeut anders kan voorschrijven.
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Bewegingsapparaat

De honden rennend in het bos en de kat klimmend in een boom. Zo zien we onze 

dieren het liefst. Echter breuken, kneuzingen of verstuikingen kunnen uw dier 

belemmeren in hun beweging. Ook ouder wordende dieren kunnen problemen 

krijgen met bewegen. Phytonics helpt uw dier soepel door het leven!

Backspray (250 ml) Voor een soepele rug.  

Voor zowel de spieren als wervels van de nek en rug. Bij stijve of vastzittende spieren na 

bijvoorbeeld intensieve beweging. Voor soepel bewegen. Herstel na fysieke inspanning en 

bij vermoeide spieren. Ook goed voor de stramme achterhand.

Bevat o.a. Betula alba, Viola tricolor, 

Solidago virgaurea, Arctium lappa, Equisetum 

arvense, Juniperus communis, Crocus, 

Salix alba, Boswellia serrata, Ribes nigrum. 

Montmorillonite.

Dosering 1 - 2 x daags 

licht sprayen op de rug. Hoeft niet 

ingemasseerd te worden. Kan zowel 

voor als na beweging gebruikt worden. 

Voor uitwendig gebruik.

Efipain (50 ml) Geeft verlichting bij gevoelige beweging.  

Voor soepele beweging. Zorg bij gevoelige gewrichten en bij spier- en peesblessures voor 

een gedoseerde beweging. Korte wandelingen, met name de rechtlijnige bewegingen 

bevorderen herstel. Wild spelen, abrupt stoppen en draaien moet zoveel mogelijk voorkomen 

worden. Zwemmen kan een goede bewegingstherapie zijn voor honden met gewrichts-

klachten, mits het water niet te koud is en het rustig opgebouwd wordt.

Joint comp (250 g) Bouwstoffen voor de gewrichten, pezen en banden. 

Loopt de hond stram? Springt de kat niet meer makkelijk? Dit is de juiste combinatie van 

bouwstoffen voor de gewrichten, pezen en banden. Zorgt voor het behoud van soepele 

gewrichten, zoals van heupen en ellebogen. Ook voor stevige pezen en banden.

Bevat o.a.MSM, Colloïdaal goud en Arnica 

montana, Hypericum perforatum, Magnesium 

phosphoricum, Lycopodium Clavatum en 

Palmitoylethanolamide.

Bevat o.a. Boswellia serrata, Ribes nigrum, 

Salix alba, Solidago virgaurea. Chondroitine- 

sulfaat, Glucosaminesulfaat (als -sulfaat 2 KCl), 

Koper (als -aminozuurchelaat) , L-Cysteïne, 

Magnesium (als -citraat) , Mangaan (als 

-aminozuurchelaat), MSM, Vitamine B3  

en Vitamine C (als L-ascorbinezuur). 

Himalayazout en Montmorillonite.

Muscle support (250 g) Voor de spieren, voor meer spierkracht en spiermassa.

Bevordert de spierstofwisseling. Ondersteunt herstel na intensieve beweging. Voor meer 

kracht. Voor de jonge slungelige honden van grote rassen. Voor het ouder wordende dier 

bij verlies aan spiermassa. Altijd gebruiken in combinatie met goed gedoseerde beweging.

Bevat o.a. Boswellia serrata, Damiana, 

Ribes nigrum, Salix alba, Solidago virgaurea, 

Vitamines, Foliumzuur, Biotine, Inositol, PABA 

(para-amino-benzoëzuur) , Bamboe-extract, 

Calcium (als -citraat), Fosfor, IJzer (als 

-fumuraat), Jodium (kelp), Kalium (als 

-chloride), Koper (als -chelaat) , Magnesium 

(als -citraat), Mangaan (als -chelaat), 

MSM, Selenium (als -methionine), Zink 

(als -l-methionine), Cholinebitartraat, 

L-Lysine, Chondroïtinesulfaat, Glucosamine- 

sulfaat (als sulfaat 2KCl), L-Arginine, 

L-Glycine en L-Methionine. Himalayazout  

en Montmorillonite.

Dosering 1 x daags - hond/kat

< 10 kg  ..........................................  1/3 schepje 

10 - 25 kg  .....................................  2/3 schepje 

> 25 kg  .........................................  1 ¼ schepje 

1 maatschep bevat ongeveer 3 gram

Omni milk (200 ml) Uitwendig smeermiddel voor gewrichten, pezen en spieren.

Bij vermoeide, stramme/stijve en gevoelige spieren. Voor spieren, pezen en gewrichten. Onder- 

steunend bij herstel na blessures. Voor soepel bewegen bij training en bijvoorbeeld agility.

Bevat o.a. Angelica archangelica, Boswelia 

serrata, Acorus calamus, Carduus marianus, 

Centaurium, Crocus, Cynara scolymus, 

Equisetum arvense, Harpagophytum, 

Ribes nigrum, Ruta, Salix alba, Solidago 

virgaurea, Taraxacum en Uncaria tomentosa. 

Montmorillonite.

Dosering 1 - 2 x daags

op de te behandelen plekken aanbrengen. 

Voor uitwendig gebruik.

Spine comp (50 ml) Voor de wervels, zowel van nek als rug.

Bij stijve/stramme en vastzittende spieren. Voor soepel bewegen. Voor een goede  

gewrichtsfunctie. Bijzonder geschikt voor rassen met lange rug.

Bevat o.a. Arctium lappa, Arnica, Berberis, 

Betula alba, Boswellia serrata, Carduus 

marianus, Chelidonium, Crocus, Dulcamara, 

Equisetum arvense, Hypericum, Juniperus 

communis, Ribes nigrum, Salix alba, 

Solidago virgaurea, Uncaria tomentosa en 

Viola tricolor. Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels

Dosering 1 - 2 x daags

Hond  ................................................ 6 druppels

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

Dosering 2 x daags - hond/kat

< 10 kg  .......................................  ¼ maatschep

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

> 25 kg  .......................................  ¾ maatschep

Bij verbetering kan worden volstaan met 

1 x daags toedienen.1 maatschep bevat 

ongeveer 4 gram.
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Gedrag en hormonen

Dieren kunnen op verschillende manieren stress ervaren. Denk hierbij aan 

verhuizingen, het verlies van een maatje, maar natuurlijk ook bij onweer en vuur-

werk. Loopse teven, krolse poezen of hyper seksuele rammelaars kunnen door 

een verstoorde hormoonhuishouding ongewenst gedrag vertonen. Vervelend 

voor zowel dier als eigenaar. Gelukkig zijn er de producten van Phytonics die uw 

dier hierin kunnen ondersteunen.

HormOne (50 ml) Bevordert een normale en regelmatige cyclus.

Bij gedragsveranderingen, voor of tijdens de loops- of krolsheid. Herstelt de cyclus.  

Bij schijndracht. Bij hyper seksueel gedrag. 

Bevat o.a. Acorus calamus, Agnus castus, 

Angelica archangelica, Carduus marianus, 

Centaurium, Chelidonium, Crocus, Cynara 

scolymus, Taraxacum en Uncaria tomentosa. 

Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels

Konijn  ........................................  1 - 2 druppels

Strezz (50 ml) Voor ontspanning en rust.

Geen stress meer op kritieke momenten, zoals bezoek aan de dierenarts, trimsalon, reizen of 

wedstijd. Zowel emotioneel als fysiek. Natuurlijke rustgever. Bij onrust, nervositeit en angst. 

Ook ondersteunend bij fysiek herstel. Maakt niet suf. Ook goed inzetbaar bij onrust in 

multi-cat huishoudens.

Bevat o.a. Arnica, Crocus, Dulcamara, 

Hypericum, Juglans en Lycopodium. Carbo 

vegetabilis, Natrium muriaticum en Zincum 

metallicum. Montmorillonite.

Dosering in langdurige situaties 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels 

In acute gevallen kan het middel net voor  

of na de stresssituatie worden toegediend. 

Denk hierbij aan onweer, operatie of ongeval.

ProstAid (50 ml) 
Voor een gezonde prostaat en een goede mannelijke hormoonhuishouding.

Bij hypersexueel gedrag van reu of kater.

Bevat o.a. Asparagus officinale, Agnus castus, 

Betula alba, Crocus, Hydrastis, Orthosiphonis 

stamineus, Quercus robur, Sabal serrulata, 

Solidago virgaurea, Uncaria tomentosa, 

Uva ursi en Berberis. Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

Hond  ..........................................  3 - 8 druppels

Kat  .............................................  2 - 3 druppels

Tendon comp (50 ml) Voor pezen en banden.

Voor gezonde sterke pezen en banden. Goede invloed op de bloedcirculatie, stimuleert de 

doorbloeding en de afvoer van afvalstoffen. Voor sneller herstel na een ongelukje, kneuzing 

of verrekking.

Bevat o.a. Angelica archangelica, Boswellia 

serrata, Acorus calamus, Carduus marianus, 

Centaurium, Chelidonium, Cynara scolymus, 

Equisetum arvense, Harpagophytum,  

Lycopodium, Ruta, Taraxacum, Uncaria  

tomentosa en Zingiber. Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels
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Scar cream (50 ml) Voor de huid, bij littekens.

Een litteken is een blijvend zichtbare afwijking, meestal van de huid, die resteert na gene-

zing van een wond. Voor de uitwendige verzorging van littekens, na verbranding, verwon-

ding en /of operatie. Niet op verse (rode) littekens gebruiken. Verzacht en vervaagt het 

litteken en houdt de huid soepel. Wordt ook toegepast op castratie-/sterilisatie littekens.

Bevat o.a. Arctium lappa, Betula alba, 

Carduus marianus, Centaurium, Cynara 

scolimus, Equisetum arvense, Galium aparine, 

Juniperus communis, Orthosiphonis 

stamineus, Ribes nigrum, Solidago virgaurea, 

Taraxacum, Uva ursi en Viola tricolor. 

Silicea en Vitamine E. Montmorillonite.

Dosering 1 x per 2 - 3 dagen 

dun op het litteken aanbrengen.

Wound cream (200 ml) Voor de huid.

Bij gevoelige en rode huid. In herstelperiodes ter verzorging van de huid maar ook als 

eerste hulp. Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. Bij hotspots en na 

krab-/bijtincidenten.

Bevat o.a. Aloë, Azadirachta indica, 

Calendula, Echinacea purpurea, Hydrastis, 

Propolis, Solidago virgaurea en Uncaria 

tomentosa. Argentum colloïdale, Mel en 

Vitamine E. Montmorillonite.

Dosering enkele malen per dag  

de aangedane plek insmeren. 

Voor uitwendig gebruik.

Luchtwegen en weerstand

In periodes van weersveranderingen, maar ook in periodes van stress, is het van 

belang aandacht te schenken aan de weerstand van uw hond of kat. Kan uw dier 

wel wat extra’s gebruiken of zijn er ongemakken met betrekking tot de luchtwegen? 

De producten van Phytonics kunnen uitkomst bieden.

All sept (50 ml) Bij een verminderde weerstand.

Voor een optimale weerstand. Bevordert het (natuurlijke) afweersysteem en ondersteunt  

het immuunsysteem. 

Bevat o.a. Echinacea purpurea, Hydrastis, 

Solidago virgaurea en Uncaria tomentosa. 

Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels

Voor uitwendig gebruik kan All Sept 1 op 5 verdund worden met schoon (mineraal)water of 

kan de All Sept spray van Phytonics gebruikt worden.

Huid (uitwendig)

Van eerste hulp bij wondjes tot de verzorging van littekens. 

All Sept spray (100 ml) Uitwendige spray voor de huid. 

Voor de uitwendige verzorging van de huid. Maakt schoon en zorgt voor een beter herstel 

van de huid. Ook als eerste hulp. 

Bevat o.a. Echinacea purpurea, Hydrastis, 

Mel, Solidago virgaurea en Uncaria tomen-

tosa. Montmorillonite.

Dosering 1 - 2 x daags  

aangedane gebied insprayen.

Immu boost (50 ml) Voor vitaliteit, energie en weerstand.

Bij een verminderde weerstand, verhoogt de weerstand van het organisme. Bij lusteloosheid. 

Ondersteunt het immuunsysteem. Ter ondersteuning bij wisseling van de seizoenen, specifiek in 

het voor- en najaar. In periodes van stress, zoals vakantie, verhuizing of verlies van een maatje.

Bevat o.a. Astragalus membranaceus, Camellia 

sinensis, Echinacea purpurea, Eleutherococcus, 

Phytolacca, Salvia officinalis, Sambucus en 

Uncaria tomentosa. Bètacaroteen, L-Lysine 

en Zink. Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

Hond  .....................................  10 - 20 druppels 

Kat  ................................................. 10 druppels

Een kuur duurt 10 dagen.

Immu boost pro (50 ml) Voor de weerstand, met name bij een overprikkeld immuunsysteem. 

Zoals een overgevoeligheid voor pollen, huisstofmijt of vlo. Bij lusteloosheid en verminderde 

weerstand. Een krachtige oppepper. Voor meer vitaliteit en energie. Werkt sterker dan de  

Immu boost.

Bevat o.a. Artemisia absinthium, Artemisia 

vulgaris, Millefolium, Calendula, Hyssopus 

officinalis, Salvia officinalis, Thymus vulgaris, 

Symphytum, Tropaeolum, Taraxacum en 

Echinacea purpurea.

Dosering 2 x daags

Hond  ..........................................  2 - 3 druppels 

Kat  .............................................. 1 - 2 druppels
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L-Lysine comp (100 g) Voor de weerstand. 

Bij de kat speciaal in geval van niezen en vieze ogen. Ondersteunt en activeert het afweer-

systeem. Voor herstelperiodes. L-Lysine vermindert de replicatie van herpesvirussen.

Bevat per 0,8 gram o.a. 710 mg L-Lysine,  

14 mg Vitamine B6 (als pyridoxine HCL),  

71 mg Vitamine C (als L-ascorbinezuur). 

Montmorillonite.  

Multivit (100 en 250 gram) Vitaminen en mineralen van hoge kwaliteit als aanvulling  

op de voeding. 

Voor het behoud en ter activering van het afweersysteem. Als extra aanvulling op de voeding. 

Tijdens het voor- en najaar als extra ondersteuning. Heeft een gunstige invloed op de 

gezondheid en het uithoudingsvermogen.

Bevat o.a. Vitamine A (als retinolpalmitaat), 

B1 (als thiamine HCL), B2 (riboflavine), B3 

(nicotinamide), B5 (als calciumpantothenaat), 

B6 (als pyridoxine HCL), B12 (als cyanoco- 

balamine), C (als ascorbinezuur), D (cholecal-

fiferol), E (als D-alfa-tocoferol-acid-succinaat), 

Bamboe extract, Biotine, Choline, Foliumzuur, 

Inositol, PABA (para amino benzoëzuur), 

Jodium (als kelp) , Kalium (als -chloride), 

Koper (als -chelaat), Mangaan (als -chelaat), 

Selenium (als -methionine) , IJzer (als 

-fumaraat), Zink (als -l-methionine) , Calcium 

(als -citraat), Magnesium (als -citraat), 

L-Lysine HCL en MSM. Montmorillonite.

Dosering 1 x daags - hond/kat

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

10 - 25 kg  ..............................  3 maatscheppen 

> 25 kg  ..................................  6 maatscheppen

1 maatschep bevat ongeveer 1 gram

Respi comp (50 ml) Voor de luchtwegen.

Verzachtende invloed op de luchtwegen. Voor een doelmatige ademhaling. Lucht op,  

reguleert de slijmproductie. Ter ontspanning van de luchtwegen. Bij hoesten en kuchen,  

ook door verblijf in een kennel.

Bevat o.a. Anisum, Astragalus membranaceus, 

Foeniculum, Fructus schizandrae chinenis, 

Glechoma hederacea, Pau d’Arco, Plantago 

lanceolata, Pulmonaria vulgaris, Salvia 

officinalis, Thymus vulgaris, Trigonella 

foenum-graecum en Uncaria tomentosa. 

Ammoniumchloride, L-Cysteïne, Magnesium 

phosphoricum en Vitamine B6. Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels

Dosering 2 x daags - hond/kat

< 10 kg  .......................................  ¼ maatschep 

10 - 25 kg  ............................. ¼ - ½ maatschep 

> 25 kg  ..................................  ½ - 1 maatschep 

1 maatschep bevat ongeveer 0,8 gram

Reinigen en ontgiften

Dagelijks worden wij, maar ook onze dieren, blootgesteld aan afvalstoffen.  

Uit de lucht, het water, voeding en soms medicatie. Het lichaam reinigt zichzelf. 

De blaas, nieren maar ook lever en milt hebben hier een belangrijke functie in. 

Door al de extra belasting van afvalstoffen kan het verstandig zijn het lichaam te 

ondersteunen. Het immuunsysteem gaat beter functioneren en het lichaam kan 

weer beter reageren op voeding, supplementen en geneesmiddelen.

Bladder comp (50 ml) Voor een gezonde blaas.

Voor een gezonde blaas, speciaal voor het vrouwelijke dier. Ondersteunt een gezond milieu 

in de blaas. Voor een goede blaasfunctie, bevordert de afdrijving van urine. Verhoogt de 

weerstand in de blaas.

Bevat o.a. Arnica, Asparagus officinale, 

Berberis, Betula alba, Dulcamara, Echinacea 

purpurea, Hydrastis, Hypericum, Juglans, 

Lycopodium, Orthosiphon stamineus, Crocus, 

Solidago virgaurea, Uncaria tomentosa en 

Uva ursi. Carbo vegetabilis, Natrium muriati-

cum en Zincum metallicum. Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels



12 13

Detox comp (50 ml) Voor de afvoer van afvalstoffen.  

Ter stimulering van de spijsverteringsorganen, urinewegen en lymfestelsel.

Voor een (halfjaarlijkse) reiniging van het lichaam. Bij ophoping van afvalstoffen. Na reguliere 

medicatie, enting en/of een operatie. Bij een verstoord immuunsysteem. Ondersteunt de 

stofwisseling. Bij stijve spieren. Bij huidproblemen, ondersteunt de conditie van de vacht, 

goed inzetbaar in periode van verharing/rui.

Bevat o.a. Alchemilla vulgaris, Angelica 

archangelica, Arctium lappa, Asparagus 

officinale, Berberis, Betula alba, Acorus 

calamus, Carduus marianus, Centaurium, 

Chelidonium, Cynara scolymus, Equisetum 

arvense, Gallium aparine, Hydrastis, Juni-

perus communis, Orthosiphonis stamineus, 

Ribes nigrum, Solidago virgaurea, 

Taraxacum, Uncaria tomentosa, Uva ursi 

en Viola tricolor. Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels

Bevat o.a. Asparagus officinalis, Betula 

alba, Berberis, Hydrastis, Orthosiphon 

stamineus, Solidago virgaurea, Uncaria 

tomentosa en Uva ursi. Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels

Liver comp (50 ml) Voor de leverfunctie.

Ondersteunt de reinigende werking van de lever, de afvoer van afvalstoffen. Goed voor de 

lever. Ondersteunt bij een gevoelige huid en haargroeiproblemen.

De lever en de gal hebben onder andere als functie het opslaan, sturen en zuiveren van bloed. 
Onevenwichtige emoties, spierkrampen, koliek, teveel ureum in de urine en indigestie 
kunnen het resultaat zijn van een lever die het bloed niet evenwichtig kan verdelen. In de 
Chinese geneeskunde wordt de lever in verband gebracht met boosheid en frustratie. 
Liver comp wordt ook toegepast bij agressieve honden.

Bevat o.a. Angelica archangelica, Acorus 

calamus, Carduus marianus, Centaurium, 

Chelidonium, Cynara scolymus, Taraxacum 

en Uncaria tomentosa. Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels

Spleen comp (50 ml) Voor de milt.

Goed voor een normale miltfunctie. Bij een opgeblazen buik. Bij brijige ontlasting. 

Ondersteunt de stofwisseling. Bij vocht vasthouden in de ledematen. Ondersteunt de 

reinigende werking van de milt. Bij vermoeidheid.

Volgens de Chinese geneeswijze is de milt samen met de maag betrokken bij de spijvertering. 
De miltenergie is verantwoordelijk voor een derde van de totale energieproductie. 
Verder regelt de milt een groot deel van de vochthuishouding in het lichaam.

Bevat o.a. Angelica archangelica, Acorus 

calamus, Carduus marianus, Centaurium, 

Chelidonium, Cynara scolymus, Lycopodium, 

Taraxacum, Uncaria tomentosa en Zingiber. 

Montmorillonite.

Dosering 2 x daags

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

Kat  .............................................  2 - 5 druppels

Kidney comp (50 ml) Voor gezonde nieren.

Goed voor de nierfunctie en urinewegen. Voor een goede vochthuishouding en balans. 

Door stimulering van de vochtafdrijving en de urineproductie wordt het urinevolume 

vergroot wat tot een verhoogde afvoer van afvalstoffen en bacteriën leidt.

In de Westerse geneeskunde is alom bekend dat de bijnieren een centrale rol spelen in de 
productie van de stresshormonen adrenaline en cortisol. De bijnieren zijn verbonden met 
de nieren, ze zijn daardoor ook een energetische eenheid met de nieren. Bij blaas en nieren 
hoort de emotie angst. Angst geeft een sterke reactie op de bijnieren. Te lang teveel stress 
kan leiden tot uitputting van de bijnieren, waardoor klachten kunnen ontstaan zoals een 
terugkerende blaasontsteking. Nier energie heeft volgens de Chinese geneeswijzen ook een 
relatie met botten, gewrichten en rugklachten. Rugklachten kunnen bijvoorbeeld het gevolg 
zijn van langdurige stress, maar ook tijdens de wisseling van de seizoenen kan dit probleem 
opspelen. Kidney comp wordt ook ingezet bij angstige honden (angstbijters).
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Spijsvertering

Een goede spijsvertering is voor elk dier belangrijk. De samenstelling en 

continuïteit van het voer is hierin de basis, desalniettemin kunnen er klachten 

ontstaan. Ongemakken van de huid zijn vaak voeding gerelateerd. Phytonics 

ondersteunt uw huisdier bij de spijsvertering. 

Clear Intestine (250 g) Voor de spijsvertering. Voor een goede darmwerking en ontlasting.

Heeft uw hond iets van de straat gegeten of eet uw huisdier gras? Voor een goede darm-

werking en ontlasting. Ook bij dunne ontlasting van uw konijn. Goed voor de darmpassage. 

Bij dunne ontlasting, winderigheid of een opgeblazen buik. 

Bevat o.a. Psyllium Husk, MSM, Potentilla 

erecta, Bentonite en Magnesiumcitraat. 

Montmorillonite.

Dosering 2 x daags - hond/kat

< 10 kg  ............... 1½ afgestreken maatschep 

10 - 25 kg  .............  1 afgestreken maatschep 

> 25 kg  ..........  ¼ - ½ afgestreken maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 5 gram

Gastri comp (100 g) Voor de maag. Bij terugkerend maag-ongemak.

Voor een goede maagfunctie. Ondersteunt de spijsvertering. Beschermt de maagwand en 

ondersteunt het behoud van een normale zuurgraad in de maag. Bij gras eten en bij stress.

Bevat o.a. Angelica archangelica, Carduus 

marianus, Glycyrrhiza glabra, Humulus lupulus, 

Lichen islandicus, Chamomilla, Mentha 

piperita, Taraxacum en Zingiber. 

Magnesiumcitraat. Montmorillonite.

Gluco Balance (100 g) Voor ondersteuning van de suikerstofwisseling.

Voor een gezond gewicht, helpt bij het verliezen van gewicht bij te zware dieren.

Ondersteunt een goede functie van de pancreas. 

Micro comp (60 capsules) Verhoogt de weerstand tegen ongunstige bacteriën en schimmels. 

Ondersteunt het afweersysteem. Voor een goede maag- en darmfunctie. Na een beet van 

een (besmette) teek.

Bevat o.a. Artemisia abrotanum, Artemisia 

absinthium, Calendula, Caryophyllus, 

Curcuma xanthorrhiza, Grapefruitseed 

extract, Thymus vulgaris en Trigonella 

foenum-graecum. Magnesiumcitraat en 

Natriumcaprylaat. Montmorillonite.

Dosering Hond/kat

< 10 kg  ......................................  1 - 2 capsules

10 0 25 kg .................................  2 - 3 capsules 

> 25 kg................................... 3 - 4 capsules

1 capsule bevat 610 gram

Inzetbaar als preventieve kuur: geef 1x per 3 maanden 10 dagen achtereen. 

Gebruik bij drachtige dieren alleen in overleg met uw dierenarts.

Overige middelen

Acu cream (50 ml) Voor de behandeling van acupunctuurpunten.

Bij blokkades in de energiestroom of onvoldoende doorstroming van energie in de  

meridianen. Bij energieblokkades veroorzaakt door littekens.

Bevat o.a. Berberis, Carduus marianus, 

Equisaetum arvensis, Ribes nigrum, 

Solidago virgaurea. Montmorillonite.

Toepassing crème dun op de betreffende 

acupunctuurpunt(en) aanbrengen. 

Voor uitwendig gebruik.

Bevat o.a. Berberis, Brassica oleracea italica, 

Carduus marianus, Corylus avellana, Cynara 

scolymus, Foeniculum vulgare, Glycyrrhiza 

glabra, Hibiscus sabdariffa, Petroselinum, 

Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis en 

Spinacia oleracea. Magnesium (als –citraat), 

Kalium (als -chloride), Calcium (als –citraat, 

Choline (-bitartraat), PABA (para-aminoben-

zoezuur), Biotine (d-(+)-biotine), IJzer (als  

-fumaraat), Zink (als L-Methionine), Mangaan 

(als -aminochelaat), Jodium (als Laminaria 

digitata), Selenium (als -L-Methionine) en 

Koper (als -aminochelaat). Vitamines, 

Natriumchloride (als Himalayazout)en 

Montmorillonite.

Dosering de eerste week 2 x daags - hond/kat

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

10 0 25 kg ...................................  1 maatschep 

> 25 kg................................. 1 ½ maatschep

Verlaag de dosering na de eerste week  

naar 1 x daags. 1 maatschep bevat  

ongeveer 0,7 gram.

Dosering 2 x daags - hond/kat

< 10 kg  ..................  1 afgestreken maatschep

10 - 25 kg  ......  2 afgestreken maatscheppen 

> 25 kg........... 3 afgestreken maatscheppen

1 maatschep bevat ongeveer 0,4 gram



Meer weten?

Kijk op www.phytonicsmed.com, 

vraag uw dierenarts of -therapeut 

of neem contact op met de 

distributeur NML health.

+31 (0) 294 45 58 88

www.nmlhealth.com


