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PUUR® voor paarden 
PUUR biedt je de mogelijkheid om de gezondheid van je paard of pony natuurlijk te 

ondersteunen. Bij ongemakken kunnen de producten helpen om de basis aan te pakken. 

De indicaties vervangen niet het advies van een dierenarts.

 Natuurlijk 
De producten van de PUUR NATUUR serie  

zijn samengesteld op basis van 

   orthomoleculaire geneeskunde en worden 

gemaakt van natuurlijke grondstoffen. De 

diluten zijn op basis van fytotherapie en/of 

verdunde ingrediënten die het zelfgenezend 

    vermogen van het dier stimuleren. In deze 

brochure vind je de producten voor paard 

en pony per indicatiegebied.

 Duidelijk 
Door regelgeving mogen wij in deze 

brochure geen aandoeningen noemen of 

werking van de bestanddelen beschrijven. 

Voor uitgebreide informatie over een PUUR 

product zijn we je graag van dienst via onze 

website www.nmlhealth.com of via de mail  

    info@nmlhealth.com.

 Hoe vaak 
Soms is het in de praktijk lastig om het 

middel volgens het advies meerdere keren 

per dag te geven. Geef dan de totale 

dosering in één toediening.

 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.

 Toediening 
Voor alle diluten geldt dat 1 ml ongeveer 20 

druppels bevat. De druppels bevatten alcohol. 

Extracten en verdunde extracten dienen te 

worden opgenomen door het schone 

mondslijmvlies. Geef ze daarom liever niet in 

combinatie met eten. 

    Mocht een dier dit niet accepteren, geef de 

druppels dan op klein stukje lekkers. 

    Een andere manier is om de benodigde 

hoeveelheid druppels met een plastic spuitje uit 

het flesje te trekken en verdund met water

   rechtstreeks in de paardenmond te brengen.

   Poeders kunnen over het voer worden gegeven. 

Bevochtig het poeder zodat het niet uit de bak 

kan worden geblazen.
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De  
PUUR  
SerieDe basis

Dé basis voor een gezond paard

Een goed functionerend immuunsysteem beschermt het lichaam tegen indringers. Het houdt het 

paard weerbaar onder belastende omstandigheden. Denk hierbij ook aan de impact van 

veranderingen, eenzaamheid en stress. En de invloed van huisvesting op de weerstand. 

Gezonde voeding is de basis. Daarom is het goed het rantsoen en het weidemanagement aan te 

passen aan de leefomstandigheden en leeftijd van het paard. Een teveel aan suikers en een tekort 

aan ruwvoer ondermijnt de weerstand. Vergeet ook niet tweemaal per jaar het gebit te laten con-

troleren. Een paard of pony met een goede basisweerstand zal minder snel ziek worden.

 Ondersteun je paard met de juiste bouwstoffen, olie met Omega-3 en fytotherapeutische druppels.

Dagelijks 

PUUR Veg Omega plantaardige olie met Omega-3, 6 en 9 in de juiste verhouding of PUUR Omega-3 

geconcentreerde visolie met EPA en DHA. Versoepelt de celmembranen. Ondersteunt de weerstand. 

Ook goed voor het gebit, gezonde huid en vacht, een soepele beweging en een evenwichtige 

hormoonbalans Ook voor een helder hoofd. PUUR Vita-Min tijdens seizoenswisselingen. 

Extra vitaminen en mineralen om de weerstand te ondersteunen.

Periodiek een kuur
PUUR Detoxi voor het opschonen van het lichaam. In het voor- en najaar. PUUR Parasitus voor

een onaantrekkelijk milieu in de darmen tegen indringers. Voor een gezonde darmweerstand. 

Elk seizoen een kuur van tien dagen. PUUR Psyllium reinigt de darmen. Bij zand eten.

Elke maand een kuur van zeven dagen. Tweemaal per jaar een kuur met Pré- en Probiotica zorgt voor

een gezonde darmflora. De basis van een gezonde darmweerstand.
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 PUUR Dolor(100 ml) Heeft een verzachtende invloed en geeft verlichting.

 Om vrijer te bewegen. Goed voor het zenuwstelsel. Geen belasting voor de lever,

 maag, darmen en de hartfunctie.

Bevat extracten van heilzame planten:

Boswellia, Capsicum, Curcuma,

Eschscholtzia, Humulus lupulus,

Lavandula, Glycyrrhiza glabra, Panax

ginseng en Zingiber.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels

Kan langdurig worden gegeven.

Weerstand en luchtwegen

Iedere paardeneigenaar die kent het wel: dat kuchje of die snottebel. Want ook

paarden hebben last van vocht en kou, maar zeker ook van stof. De overgang van

de seizoenen, een stoffige (stal-)omgeving of stoffig hooi en verkeerde ventilatie

kunnen er voor zorgen dat je paard net even wat minder prettig in zijn vel zit.

PUUR biedt verlichting!

 PUUR Echina (100 ml) Voor een gezond afweersysteem, een goede weerstand 

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

Bevat extracten van Hydrastis, Solidago

virgaurea, Uncaria tomentosa en

Echinacea purpurea.

Dosering 1 tot 3 x daags

Paard.........................................  20 druppels

Pony ...........................................  15 druppels

 PUUR L-lysine (500 g) Activeert het afweersysteem. Voor herstelperiodes  

of wanneer paarden ’s-winters op stal staan en de kans op overdracht groot is. 

    L-Lysine gaat de vermeerdering van indringers tegen.

Bevat L-Lysine, Magnesiumcitraat en

Vitamine B6.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard......................................... 1 maatschep

Pony ......................................... ¾ maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 5 gram
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De  
PUUR  
Serie

 PUUR Pollen (50 ml) Net als mensen kunnen ook paarden last hebben van pollen  

in de lucht. PUUR Pollen bevat verdunningen van alle veel voorkomende gras- en 

    plantensoorten. Geef pollen minder kans en zet PUUR Pollen in bij de eerste tekenen van 

 ronddwarrelend stuifmeel!

Bevat verdunde extracten van 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.

 PUUR Respirato / Luchtwegen (100 ml) Voor een goede weerstand en een gezonde 

    conditie van de slijmvliezen van de luchtwegen. Reguleert de slijmproductie.

Bevat verdunde extracten van Allium cepa,

Drosera, Echinacea purpurea, Eucalyptus

globulus en Thymus vulgaris.

Dosering 1 tot 3 x daags

Paard.........................................  20 druppels

Pony ...........................................  15 druppels

Dosering Gedurende de eerste drie weken

1 x één dosis per 5 dagen, daarna iedere

drie weken één dosis tot het einde van het

pollenseizoen.

Paard.........................................  20 druppels

Pony ...........................................  15 druppels

 PUUR Respi herbs / Luchtwegkruiden (500 g) Kruiden voor gezonde luchtwegen en een 

vrijere ademhaling. Verzacht de luchtwegen.

Bevat Foeniculum vulgare, Glycyrrhiza 

glabra, Hyssopus officinalis en Trigonella 

foenum-graecum.

Dosering 1 x daags

Paard..................................  2 maatscheppen

Pony .......................................  1½ maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 7½ gram
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 PUUR Sinus (50 ml) Voor de luchtwegen en een optimale weerstand.

 Heeft een verzachtende invloed op de luchtwegen met name de bovenste luchtwegen, 

neusgang en luchtpijp.

 PUUR Vita-Min (500 g) Voor meer vitaliteit, een aanvulling op elk rantsoen. 

    Geconcentreerd vitaminen- en mineralensupplement voor een gezonde weerstand,

    een goede spijsvertering en een mooie huid en vacht. Voor sportpaarden, 

oudere paarden en ondersteunt na operatie of ziekte.

 PUUR Resistentia / Weerstand(300 g) Ondersteunt de weerstand. 

    Opbouwende stoffen bij lusteloosheid of een dipje. 

    Tevens ondersteunt dit supplement bij herstel na operatie of ziekte.

Bevat extracten van Echinacea purpurea,

Pau d’arco, Plantago lanceolata en Sambucus 

en verdunde extracten van Eupatorium

perfoliatum en Justicia adhatoda basaka.

Bevat Vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6 en

B12. Foliumzuur, PABA, Biotine, Choline,

Inositol, Vitamine C, Citrus bioflavonoïden,

Vitamine D en E. Calcium, Fosfor, Jodium,

Kalium, Koper, Magnesium, Mangaan,

Selenium, IJzer en Zink. Bamboe-extract,

L-Lysine en MSM.

Bevat Astragalus, Echinacea purpurea,

L-Lysine, Pau d’arco, Plantago lanceolata,

Trigonella foenum-graecum, Viola tricolor

en Zink.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard..........................................  15 druppels

Pony ...........................................  10 druppels

Dosering 1 x daags

Paard......................................... 1 maatschep

Pony ......................................... ¾ maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 10 gram

Kan langdurig worden gegeven.

Dosering 1 x daags

Paard......................................... 1 maatschep

Pony ..........................................    maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 5 gram
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Soepel bewegen

Een goede conditie van de spieren, pezen, banden, gewrichten en botten is

essentieel voor een soepel gangwerk. Van een simpele verrekking na een

gekke sprong in de wei tot een beschadiging van bot of kraakbeen of een

serieuze peesblessure. Help je paard weer soepel op weg met PUUR!

 PUUR Arthro (50 ml) Voor de gewrichten en een soepele beweging. Geeft verlichting.

Bevat verdunde extracten van Boswellia,

Curcuma en Solidago virgaurea.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels

 PUUR Os / Bot (100 ml) Werkt regulerend op het beenderstelsel. Stimuleert het

 pees- en gewrichtsweefsel.

Bevat verdunde extracten van Pinus 

Montana, Thymus vulgaris, Symphytum, 

Equisetum arvense, Viscum album en 

Boswellia.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels
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 PUUR Magnesium (500 g) Hét ontspanningsmineraal zowel lichamelijk als geestelijk.

 Voor ontspannen spieren. In stresssituaties is de magnesiumbehoefte verhoogd. 

    Stimuleert energiestofwisseling.

Bevat Magnesiumcitraat. Dosering 2 x daags

Paard......................................... 1 maatschep

Pony ..........................................    maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 5 gram

 PUUR MSM (500 g) Een belangrijke bouwstof voor pezen, spieren, bindweefsel en gewrichten. 

Voor een gezonde huid en vacht, voor een goede hoornkwaliteit van de hoeven. Ondersteunt het 

herstellend vermogen van de huid. Organisch gebonden en goed opneembaar. MSM in 

    combinatie met Magnesium, werkt goed voor meer ontspanning en sneller herstel na inspanning.

Bevat Methylsulfonylmethaan. Dosering 1 tot 2 x daags

Paard......................................... 1 maatschep

Pony ......................................... ¾ maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 10 gram

 PUUR Omega-3 of PUUR Veg Omega Voor soepele beweging. Kijk voor een uitgebreide

 beschrijving op pagina 19 van deze productbrochure.

 PUUR Glucosamine extra(500 of 1000 g)  

Bouwstoffen voor de gewrichten. Verlichtend.

Bevat Glucosamine, Chondroïtine, MSM,

Magnesium, Calcium, Koper, Mangaan,

Selenium, IJzer en Zink. Boswellia,

Harpagophytum en Zingiber.

Dosering 2 x daags

Paard......................................... 1 maatschep

Pony .........................................  maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 9 gram

Wanneer uw paard of pony weer soepel loopt

kunt u de dosering verlagen naar 1 x daags.

 PUUR Glucosamine (600 g) Basissupplement met de ideale verhouding van  

ingrediënten om paard en pony soepel te houden. Bouwstof voor gewrichten, kraakbeen,  

gewrichtsvloeistof, pezen, banden, kapsels en ligamenten.

Bevat Glucosamine, Chondroïtine, MSM, 

Magnesiumcitraat, Vitamine C (als 

Magnesiumascorbaat) en Vitamine B6.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard...................................  2 maatscheppen

Pony ........................................ 1½ maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 5 gram

Gebruik PUUR Glucosamine als basis product voor een soepele beweging. Is uw paard of 

pony erg stijf en stram? Kies dan voor PUUR Glucosamine extra met toegevoegde kruiden 

die extra verlichting en ontspanning geven.
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 PUUR Osteo (50 ml) Voor gezonde botten, gewrichten en beenvlies.

Bevat verdunde extracten van Symphytum

en Arnica en een verdunning van Silicea.

Dosering 1 tot 3 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ........................................... 20 druppels

 PUUR Tendo / Pees(100 ml) Voor gezonde sterke pezen. Stimuleert de doorbloeding van 

het peesweefsel en de afvoer van afvalstoffen.

Bevat verdunde extracten van Curcuma,

Symphytum, Equisetum arvense, Arnica

en Ruta.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ........................................... 20 druppels

 PUUR Podo (100 ml) Voor de hoeven met name gedurende de weidegang. 

 Voor een betere doorbloeding van de hoeven.

Bevat verdunde extracten van Ginkgo

biloba, Ledum en Arnica.

Dosering 1 tot 3 x daags

Paard................................. 15 tot 20 druppels

Pony .................................. 10 tot 15 druppels

 PUUR Dorsal / Rug (50 ml) Voor een soepele rug en goed gangwerk.

Bevat extracten van Rosmarinus officinalis

en Salix alba en verdunde extracten van

Boswellia, Dulcamara en Phytolacca.

Dosering 1 tot 3 x daags

Paard.......................................... 20 druppels

Pony ............................................ 15 druppels
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 PUUR Myo / Spier(100 ml) Voor soepele spieren en na sportieve inspanning. 

 Stimuleert de spierstofwisseling.

Bevat een verdund extract van 

Harpagophytum, Tussilago petasites, 

Equisetum arvense, Passiflora incarnata 

en Ribes nigrum.

Dosering 1 tot 4 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ........................................... 20 druppels

 PUUR Muscle mass / Spieropbouw (500 g) Bouwstof voor de spieren. 

 Stimuleert de spierstof wisseling, spiermassa en -kracht. Voor een beter uithoudingsvermogen.

Bevat Damiana, Solidago virgaurea, Salix

alba, Boswellia en Ribes nigrum. Vitamine 

A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D en E. 

Biotine, Choline, Citrusbioflavonoïden,

Foliumzuur, Inositol en PABA. Calcium,

Fosfor, Kalium, Koper, Jodium, Magnesium,

Mangaan, Selenium, IJzer en Zink.

L-Arginine, L-Cysteïne, L-Glycine, 

L-Lysine, L-Methionine, Bamboe-extract, 

Chondroïtine, Glucosamine en MSM.

Dosering 1 x daags

Paard................................... 3 maatscheppen

Pony .................................... 2 maatscheppen

1 maatschep bevat ongeveer 5 gram

 PUUR Trauma (50 ml) Bij ongelukjes.

Bevat een extract van Ribes nigrum en 

verdunde extracten van Arnica, Bellis 

perennis en Ruta.

Dosering 1 tot 4 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ........................................... 20 druppels

Direct na een ongelukje 3 tot 4 keer toedienen

met een tussentijd van een kwartier tot een uur.
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Huid, vacht en hoeven

Niets is zo vervelend voor een paard als ongemak door insecten of een beschadigde huid. 

Luizen, mugjes, mijt, of pollen kunnen veel paarden én hun eigenaren tot wanhoop drijven. 

Door overmatig schuren ontstaan huidirritaties die soms moeilijk genezen. Maar ook zonder 

deze ongemakken kunnen de huid en hoeven ondersteuning nodig hebben.

 PUUR Apis / Allergie(100 ml) Druppels ter ondersteuning en verzachting van de huid 

    bij insectenbeten.

Bevat verdunde extracten van Apis,

Calendula, Ribes nigrum en Urtica dioica.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels

 PUUR Calendula zalf (50 ml of 400 g) Een vettige zalf voor de huid. 

    Verzorgt en bevordert huidherstel.

Bevat verdunde extracten van Calendula,

Capsella bursa-pastoris en Equisetum

arvense.

Toepassing 2 tot 3 x daags op de 

huidoppervlakte aanbrengen. 

Bescherm de beschadigde

huid tegen schuren en likken.
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 PUUR Culico (100 ml) Bij kriebel of schuren aan staart en manen met name na insectenbeten.

    

Bevat verdunde extracten van Arnica,

Avena sativa, Equisetum arvense, Ledum

en Ribes nigrum.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels

 PUUR Derma / Jeuk (50 ml) Bij kriebels.

 PUUR Detoxi / Drainage(100 ml) Voor de afvoer van afvalstoffen. Kijk voor een  

uitgebreide  beschrijving op pagina 18 van deze productbrochure.

Bevat een extract van Solidago virgaurea en 

verdunde extracten van Aloë vera, 

Arctium lappa, Fagopyrum, Ledum, 

Solidago virgaurea en Urtica dioica.

Dosering 1 tot 4 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels

Start met PUUR Culico in februari of maart als er mugjes zijn en ga door tot en met

september. Gebruik PUUR Culico indien nodig in combinatie met PUUR Apis.

 PUUR Sulphur  / Moc (100 ml) Bij een gevoelige aangedane huid in de kootholte.  

Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid.

 PUUR Spray SME (500 ml) Bij kriebel of schuren aan met name staart  

en manen  voornamelijk in het voorjaar en de zomer.

Bevat verdunde extracten van Salvia

officinalis, Sulfur en Urtica dioica.

Bevat extracten van Artemisia abrotanum,

Artemisia absinthium, Calendula, 

Caryophyllus, Citrus xparadisi, Curcuma

xanthorrhiza, Hypericum, Juglans, Salvia

officinalis, Thymus vulgaris, Trigonella

foenum-graecum en Viscum album. 

Benzylbenzoaat, Natriumcaprylaat en

Zwavelbloem. Basislotion.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels

Toepassing 1 tot 2 x daags de plekken waar

het paard schuurt licht insprayen of de lotion

met een spons aanbrengen. Bij een stabiele

verbetering afbouwen naar 1 x daags of om

de dag, totdat de plekken rustig zijn en het

paard niet meer schuurt.

 PUUR Omega-3 of PUUR Veg Omega Voor een gezonde huid en vacht. Kijk voor een 

uitgebreide beschrijving op pagina 19 van deze productbrochure.
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 PUUR Wound gel(50 ml) Ter verzorging van de huid.

Bevat extracten van Aloë Vera, Calendula,

Echinacea, Hamamelis en Millefolium.

Toepassing 2 tot 3 x daags op de huidopper-

vlakte aanbrengen. De gel trekt snel in en is

hierdoor makkelijk in gebruik.

 PUUR Zinc Sulphur paste /  Zinkzwavel (150 g) Een vettige zalf met etherische oliën, zink 

en zwavel. Verzorgt de huid. Met name voor de gevoelige huid aan staart en manen en in de 

kootholte.

Bevat extracten van Juniperus oxycedrus,

Chamomilla, Melaleuca alternifolia en 

Olea europaea en een verdunning van 

Graphites. Argentum colloïdale, Cera flava, 

MSM, Vitamine E en Zink. Basiscrème.

Toepassing enkele malen per dag dun

aanbrengen. Bescherm de beschadigde huid

tegen schuren en likken.
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Gedrag en hormonen

Gedragsproblemen kunnen vele oorzaken hebben. Denk aan een traumatische

ervaring of stresssituaties, maar ook aan hormonen. Supplementen en druppels van PUUR 

kunnen verschil maken in gedrag en de hormoonhuishouding ondersteunen.

 PUUR Oestro / Brons (100 ml) Bevordert een normale en regelmatige cyclus. Voor een 

    normale  hengstigheid. Om de baarmoeder op te schonen na de hengstigheid of bevalling.

Bevat een extract van Agnus castus en

verdunde extracten van Cimicifuga en

Alchemilla vulgaris.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard ......................................... 30 druppels

Pony  .......................................... 20 druppels

 PUUR Hormone balance (420 g) Bij een onregelmatige cyclus en 

    overmatige gedragsveranderingen voor of tijdens de hengstigheid. Bij het uitblijven van de

    hengstigheid, bij merries die slecht hengstig en lastig drachtig worden of bij een te lage 

    melkproductie. Ook voor hengsten en ruinen die teveel last hebben van de mannelijke hormonen.

Bevat Agnus castus. Dosering 1 tot 2 x daags

Paard ....................................... 1 maatschep

Pony ........................................¾ maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 4½ gram

 PUUR Nervo (50 ml) Bij onrust, in het bijzonder voor harde geluiden zoals vuurwerk of 

    onweer. Ter ondersteuning bij de training. Maar ook voor ontspanning voor en na een operatie 

en tijdens transport.

Bevat extracten van Avena sativa en 

Passiflora incarnata en verdunde extracten

van Chelidonium, Humulus lupulus en

Rosmarinus officinalis.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels

 PUUR Calm / Onrust (100 ml) Bij nervositeit, onrust en prikkelbaarheid. Door stressvolle 

 gebeurtenissen  als vervoer, wedstrijd of behandeling door de dierenarts. Bij het kijkerige paard 

en behandeling  door de hoefsmid.

Bevat verdunde extracten van Avena 

sativa, Passiflora incarnata en Tilia.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels

 PUUR Omega-3 of PUUR Veg Omega Voor geestelijke stabiliteit. Kijk voor een 

 uitgebreide  beschrijving op pagina 19 van deze productbrochure.
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 PUUR Tranquil / Rust (500 g) Kruidensupplement bij spanning, zenuwachtig gevoel en 

    onrust. Denk aan transport of een vliegreis, rondom Oud en Nieuw, tijdens het 

    wedstrijdseizoen of bij verlies van een maatje of verhuizing. Bij paarden die zich langer rustig 

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

Bevat Angelica sinensis, Crataegus, Ginkgo

biloba, Humulus lupulus en Hypericum.

Een verdunning van Natrium phosphoricum.

L-Tryptofaan, Magnesium, Vitamine B3 en

B6, Inositol en Zink.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard ....................................... 1 maatschep

Pony ........................................¾ maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 4 gram

 PUUR Utero (50 ml) Bij ongemakken rond de bevalling en weeënzwakte. Bij te lang

 navloeien. Om de baarmoeder op te schonen, bijvoorbeeld na de hengstigheid of de bevalling.

Bevat extracten van Agnus castus en Rode

zonnehoed en verdunde extracten van

Cimicifuga en Alchemilla vulgaris.

Dosering 1 tot 4 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ..........................................  20 druppels

Spijsvertering en urinewegen
Het borrelt, het pruttelt, het rommelt en het knort? PUUR voor de

spijsvertering en urinewegen.

 PUUR Urogeni / Blaas en Nieren(100 ml) Voor gezonde blaas en nieren.

Bevat extracten van Asparagus officinalis,

Betula alba, Hydrastis, Orthosiphon

stamineus, Solidago virgaurea, Uncaria

tomentosa en Uva-ursi en een verdund

extract van Berberis.

Dosering 1 tot 3 x daags

Paard.......................................... 20 druppels

Pony ............................................ 15 druppels

 PUUR Intestine / Darm(50 ml) Ondersteunt herstel darmslijmvlies. Voor een gezonde 

darmfunctie, voor de maag en een goede stoelgang. Ondersteunt de spijsvertering. 

    Regulerende werking op de darmen.

Bevat verdunde extracten van Chamomilla,

Potentilla erecta, Trigonella foenum 

graecum en Vaccinium myrtillis en een 

verdunning van Carbo vegetabilis.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ........................................... 20 druppels

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

toch de kuur van zeven dagen af. PUUR Intestine / Darm kan goed worden  

gecombineerd met PUUR Digest / Spijsvertering
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 PUUR Detoxi (100 ml) Voor de afvoer van afvalstoffen. Kijk voor een  

uitgebreide  beschrijving op pagina 18 van deze productbrochure.

 PUUR Gastri (100 ml) Voor een goede maagfunctie en ter stimulering van de darmwerking. 

PUUR Gastri helpt ook bij een vol gevoel in de maag, gassigheid en is 

    eetlustopwekkend. Ondersteunt een gezonde spijsvertering.

Bevat verdunde extracten van Absinthium,

Calamus aromaticus, Passiflora incarnata

en Rosmarinus officinalis.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard.......................................... 30 druppels

Pony ........................................... 20 druppels

 PUUR Hepato / Lever (100 ml) Voor de afvoer van afvalstoffen en een gezonde lever.

 Goed voor de galfunctie. Ook voor banden en pezen.

Bevat extracten van Angelica archangelica,

Carduus marianus, Centaurium, Curcuma, 

Cynara, Rosmarinus officinalis en

Taraxacum en een verdund extract van

Chelidonium.

Dosering 1 tot 3 x daags

Paard.........................................  20 druppels

Pony ............................................ 15 druppels
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De  
PUUR  
Serie

 PUUR Digest / Spijsvertering (600 g) Bij te dun of te dik mesten, gassigheid of een opgeblazen 

buik, voor een gezonde darmfunctie. Preventief ten behoeve van een optimale darmfunctie.

 PUUR Psyllium (350 g) Dé basis voor een goede darmfunctie. Darmreinigend en ter 

 bevordering van de darmperistaltiek. Bij zand eten, een kale wei of wanneer de paarden weer 

meer in de paddock staan.

Bevat Psyllium Husk, MSM, N-Acetyl-

Glucosamine, Magnesium en prebiotica.

Bevat Psyllium Husk vezels.

Geef PUUR Psyllium bij dun mesten 

met weinig water.

Dosering 2 x daags

Paard......................................... 1 maatschep

Pony ..........................................    maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 18 gram

Dosering 1 x daags

Paard................................... 3 maatscheppen

Pony ...................................  2 maatscheppen

1 maatschep bevat ongeveer 10 gram

 PUUR Parasitus / Parasiet balans (450 g) Voor een onaantrekkelijk milieu. Voor weerbare darmen.

Bevat Artemisia absinthium, Calendula, 

Caryophyllus, Citrus paradisi, Curcuma 

xanthorrhiza, Origanum vulgare, 

Pau d’arco, Peumus boldus, Thymus  

vulgaris, Trigonella foenum-graecum,  

Natriumcaprylaat en Magnesiumcitraat.

Dosering 2 x daags

Paard...............  2 afgestreken maatscheppen

Pony ............ 1 tot 1½ afgestreken maatschep

1 afgestreken maatschep bevat ongeveer 5 gram

Geef gedurende 10 aansluitende dagen per kwartaal. Bij een hoog besmettingsrisico geef  

gedurende 10 dagen per 2 maanden. Bij gering besmettingsgevaar geef 2 à 3 x per jaar.  

Combineer het gebruik van PUUR Parasiet balans met mestonderzoek. 

 PUUR Stomac / Maag (1000 g) Kruidensupplement voor de maag en het 

    maagslijmvlies. Bij paarden die luchtzuigen het meest effectief in het beginstadium 

    van luchtzuigen en bij stressvolle situaties.

Bevat Angelica archangelica, Carduus

marianus, Glycyrrhiza glabra, Humulus

lupulus, Lichen islandicus, Chamomilla,

Mentha piperita, Taraxacum en Zingiber.

Calcium en Magnesium.

Dosering 1 tot 2 x daags

Paard....................................... 1½ maatschep

Pony ...........................................1 maatschep

1 maatschep bevat ongeveer 4 gram

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

    kijk voor een uitgebreide  beschrijving op pagina 18 van deze productbrochure.

De  
PUUR  
Serie
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Zorg dat uw dier lekker in zijn vel zit!

PUUR Drainage 

Alle paarden en pony’s worden belast met afvalstoffen uit de lucht, het water, voer en soms

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

Het immuunsysteem kan dan beter functioneren. Bovendien reageert een ‘schoon’ lichaam

beter op voeding, supplementen en geneesmiddelen.

PUUR Detoxi / Drainage
Houd je paard gezond!

Wanneer geeft je je paard of pony
PUUR Detoxi / Drainage?
•   2x per jaar als reiniging

•  Bij overgevoeligheid

•  Bij een slechte stofwisseling

•  Bij gevoelige gewrichten

•  Bij gevoeligheden aan de huid of een

 slechte conditie van huid en vacht

•  Bij kriebel in het voorjaar en de zomer

•  Voordat ze de wei ingaan (voorjaar) en

 wanneer ze van de wei afkomen (najaar)

•  Bij een slechte verharing

•  Na medicatie en/of een operatie

Dosering
(20 druppels is 1 ml) 1 tot 3 x daags

Paard ......................................... 20 druppels

Pony ........................................... 15 druppels

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

 nierfunctie en het lymfestelsel

•  Arctium lappa (Grote klis), stimuleert

 de lever, vocht afdrijvend

•  Viola tricolor (Driekleurig viooltje),

 bloedzuiverend en diuretisch

•  Carduus marianus (Mariadistel), Cynara

 (Artisjok) en Taraxum (Paardenbloem) 

stimuleren de reinigende functie van de 

lever

•  Betula alba (Berk) en Solidago virgaurea

 (Guldenroede), goed voor de nieren en

 vocht afdrijvend

Toedienen en bewaren
Geef voor het beste resultaat de druppels een

half uur voor of na het voeren op een klein

stukje lekkers. Een flesje van 100 ml is

voldoende voor behandeling van één paard

gedurende circa 50 dagen.
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PUUR Drainage 

De  
PUUR  
Serie

De vetzuren Omega-3, 6 en 9 hebben een positieve uitwerking op het lichaam, omdat ze - in de juiste 

verhouding - goed kunnen worden opgenomen. Dagelijks een scheutje plantaardige olie PUUR Veg Omega 

met Omega-3, 6 en 9 of visolie PUUR Omega-3 over het eten is een goede aanvulling op het rantsoen. Het 

bevordert een goede weerstand, een gezonde huid- en vacht, het gebit, een soepele beweging en een even-

wichtige hormoonbalans. Ook goed voor helderheid in het hoofd. Een gezonde verhouding tussen Omega-3 

en Omega-6 zou volgens onderzoek 4:1 moeten zijn. Een overmaat aan Omega-6 en te weinig Omega-3 kan 

leiden tot ongewenste ontstekingsreacties. Omega -3 bevat de meervoudig onverzadigde vetzuren EPA en 

DHA. Deze vetzuren zorgen voor een versoepeling van celmembranen, waardoor veel lichaamsprocessen 

gemakkelijker verlopen.

PUUR Veg Omega / Omega-3
Omega-vetzuren

PUUR Veg Omega bevat:
•  Lijnzaadolie, rijk aan omega-3, meervoudig

 onverzadigde vetzuren

•  Olijfolie, met veel onverzadigde vetten, 

heeft een verwarmende werking

•  Tarwekiemolie, voor energie en een goed

 uithoudingsvermogen

•  Teunisbloemolie, met linolzuur en

 gammalinoleenzuur

•  Pompoenpitolie, omega-6

•  Borage-olie, rijk aan omega-6, met onder

 andere magnesium en vitamines B6 en B8

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

 als krachtig anti-oxidant

Voor zowel PUUR Veg Omega als PUUR Omega-3:
Dosering 

(1 eetlepel bevat circa 15 ml)

1x daags over het voer 

Paard en Pony .........................................  15-30 ml

Bewaren
Na opening het liefst donker en koel bewaren.

PUUR Veg Omega
• Plantaardige olie 

• Met Omega-3, 6 en 9 in de juiste verhouding

• In 250 ml en 500 ml

PUUR Detoxi / Drainage

Wanneer
• Als standaard aanvulling op de voeding

• Bij verharing tijdens de seizoenswisselingen

• Voor energie

PUUR Omega-3
• Zuivere geconcentreerde visolie

• Hoger gehalte EPA en DHA

• In 100 ml en 200 ml

Wanneer
• Als standaard aanvulling op de voeding

• Voor hart en vaten

• Voor gezonde darmen
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Meer weten? 
Vraag je dierenarts, -therapeut of -speciaalzaak  

of neem contact op met de distributeur NML health.

t 31 (0) 294 45 58 88

info@nmlhealth.com

www.nmlhealth.com

          Ook goed voor je dier

  Vetramil honingzalf en spoelvloeistof voor huidherstel.

 

  ESPREE shampoo en herbal spray, 

  uitwendige verzorging op een natuurlijke manier.

 

  Gezonde suikerstofwisseling? 

  Phytonics Gluco balance.

  

  Zuivere visolie met Omega-3 met doeltreffende 

  hoge concentratie vetzuren EPA en DHA. 

  Uit IJsland. Duurzaam gevangen vis. 

  

  

        


