Een gezonde
spijsvertering
Goede voeding vormt de basis voor een gezond dierenlichaam. Ondanks goed voer
kan het spijsverteringsproces niet goed verlopen. Vaak gaat het hierbij om acute,
kortdurende klachten, bijvoorbeeld als gevolg van het eten van viezigheid op straat,
een virusinfectie of na gebruik van antibiotica. De spijsvertering kan ook langdurig zijn
ontregeld, waarbij er sprake kan zijn van chronisch verstoorde darmflora, IBD of IBS.
Dunne ontlasting

Ontgiften

Disbalans in darmflora

Ongunstig milieu in de darmen
voor parasieten

PUUR Spijsvertering | PUUR Digest
of PUUR Psyllium met
PUUR Darm | PUUR Intestine
PUUR Probiotica | PUUR Probiotic
met PUUR Darm | PUUR Intestine
Gezonde maag en lever

PUUR Drainage | PUUR Detoxi
of PUUR Lever | PUUR Hepato
met PUUR Psyllium

PUUR Parasiet balans |
PUUR Parasitus

PUUR Maag | PUUR Stomac
of PUUR Lever | PUUR Hepato

PUUR is haar grenzen aan het verleggen daarom noteren wij
de nieuwe, internationale naam van de producten er alvast bij.
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Welk product en wanneer?
PUUR Spijsvertering | PUUR Digest

PUUR Probiotica | PUUR Probiotic

voor goed functionerende darmen. Bij dunne
ontlasting als gevolg van een virale of bacteriële
infectie of door het eten van iets verkeerds.

voor gezonde darmflora, voor een goede
weerstand. Bij stress.

PUUR Darm | PUUR Intestine

PUUR Drainage | PUUR Detoxi

voor het darmslijmvlies. Bij dunne ontlasting en bij
winderigheid.

Als halfjaarlijkse reiniging. Na of bij het langdurig
gebruik van medicijnen. Bij een verstoord
immuunsysteem; bij voedsel-overgevoeligheid.

PUUR Psyllium

PUUR Parasiet balans | PUUR Parasitus

darmreinigend, voor een goede peristaltiek, om
ontlasting soepeler te maken en voor een goede
functie van de anaalklieren.

capsules om de weerstand te verhogen tegen
ongunstige bacteriën en schimmels. 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 faeces
onderzoek. Bij een worminfectie dient uiteraard
reguliere ontworming toegepast te worden.

PUUR Maag | PUUR Stomac
voor een gezonde maagfunctie. Bij overmatige
gasvorming in de maag en overmatig gras eten.

PUUR Lever | PUUR Hepato
activeert de leverfunctie, stimuleert de ontgifting.
PUUR is haar grenzen aan het verleggen
daarom noteren wij de nieuwe, internationale
naam van de producten er alvast bij.

Kijk voor meer informatie op: www.nmlhealth.com

