
NML health is een ambitieus en groeiend bedrijf dat sinds 1996 ruim driehonderd 
gezondheidsproducten voor paard, hond en kat levert aan ruim 900 dieren-
professionals in Nederland, België en nog veel meer landen in Europa en daarbuiten.

NML health staat voor het bevorderen van de gezondheid van dieren en wil 
gezondheidsproblemen voorkomen met innovatieve, natuurlijke producten.

Bewust gezond
Van ingrediënt tot productiemethode, van verpakking tot distributie en van 
medewerker tot afnemer, in alle facetten wil NML health niet alleen bijdragen aan 
de gezondheid van dieren, maar ook aan het milieu, door het maatschappelijk 
bewust introduceren en verhandelen van gezondheids- en verzorgingsproducten.

NML health kiest zoveel mogelijk voor natuurlijke en orthomoleculaire producten. 

BEWUST GEZOND 
VOOR DIEREN

‘Ik pleit voor bewust suppleren en kies voor veilig en effectief. Niet alleen 
het bestrijden van een symptoom maar het behandelen van de oorzaak van 
ziekte maar bovenal het behoud en vergroten van gezondheid. 

Dat kan met proactief handelen op het gebied van voeding, supplementen, 
vaccineren, beweging en welzijn. Het kritisch lezen van etiketten en 
het vergroten van kennis is absoluut nodig voor het bereiken van meer 
diergezondheid.’

- Directeur Irene Rol
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Hét groene alternatief voor vlooien- en 
tekendruppels
Natuurlijke druppels, o.a. gemaakt van essentiële oliën. 
De unieke plantaardige formule van STOP! is -dankzij 
zorgvuldige verdunningen- inzetbaar voor hond, kat, konijn, 
cavia, fret en hamster. STOP! heeft een milde samenstelling 
en helpt de vacht gezond, jeukvrij en fris te houden. 
Het houdt ongenode gasten op afstand.

Icelandpet
De basis van de Icelandpet Omega-3 olie, Cod Oil en 
snacks is vis afkomstig uit IJsland. Gevangen in de niet-
verontreinigde wateren rondom het eiland wordt de vis 
direct na de vangst verwerkt.

In tegenstelling tot de meeste snacks die vaak hevig verhit en 
bewerkt worden, is de snack van Icelandpet lauw gedroogd 
(20ºC), waardoor het product puur blijft. 

De Omega-3 olie en Cod Oil van Icelandpet bevat een hoog 
gehalte EPA- en DHA-vetzuren.

HEEL
De producten van HEEL zijn gebaseerd op geneeskrachtige 
kruiden. De serie bestaat uit verschillenden preparaten 
en is ontwikkeld door de Duitse onderneming Biologische 
Heilmittel Heel.

De producten richten zich op verschillende deelgebieden.

Phytonics
Phytonics combineert kruiden, vitaminen, mineralen en 
aminozuren in een beproefde samenstelling. De serie 
bevat innovatieve diergeneeskundige producten voor 
toepassing door dierenartsen, - therapeuten en dier-
speciaalzaken, die in hun aanpak het totale dier in zijn 
omgeving diagnosticeren en die zich in hun benadering 
niet alleen op symptomen richten.

De serie is volledig dopingvrij, waardoor de producten 
zeer geschikt zijn voor gebruik in de topsport.

Espree
Een uitgebreide verzorgingslijn op basis van Aloë Vera in 
combinatie met natuurlijke oliën, bloemen- en plantenextrac-
ten, vitamines en organische grondstoffen. De producten van 
ESPREE zijn vrij van agressieve chemicaliën en onnodige 
bestanddelen, veilig in gebruik en dierproefvrij. Doordat de 
shampoos van ESPREE zeer zuinig in gebruik zijn passen ze 
goed in de bewuste en duurzame trimsalon. 

Cholodin
Cholodin is een voedingssupplement met choline. 

De producten zijn speciaal ontwikkeld voor de 
ouder wordende hond of kat met cognitie- en gedrags-
problemen.

Choline ondersteunt een gezonde zenuwprikkeloverdracht 
in de hersenen.

•	 Bewust	gezond	voor	dieren

•	 Producten	op	natuurlijke	basis	met,	 

	 zo	mogelijk,	biologische	grondstoffen

•	 Orthomoleculair,	ingrediënten	in	de	juiste	 

	 opneembare	vorm

•	 Geconcentreerde	supplementen,	weinig	van	nodig

•	 Geen	toevoeging	van	overbodige	vul-	en	hulpstoffen

•	 Producten	zijn	vrij	van	verontreinigende	stoffen

NML HEALTH STAAT VOOR

•	 Ontwikkeling	van	receptuur	met	 

	 dierenartsen-,	therapeuten	en	wetenschappers

•	 Productie	bij	gecertificeerde	farmaceutische	bedrijven

•	 Ervaring	en	toetsing	effectiviteit	met	dierprofessionals	 

 en diereneigenaars

•	 Delen	van	kennis	en	ervaring:	voorlichting	via	website,	 

	 nieuwsbrieven	en	trainingen

•	 Service	en	advies	aan	de	zakelijke	klant	én	consument

•	 Accurate	beschikbaarheid	en	levering	van	producten



De series van NML health
• PUUR gezondheidsproducten op basis van orthomoleculaire geneeskunde
• Vetramil honingproducten, favoriet bij specialist en dierenarts voor huidherstel 
• Doils en Catoils geconcentreerde Omega-3 met hoog EPA en DHA
• Phytonics supplementen op basis van fytotherapie en Chinese geneeskunde
• VacciCheck Elisa testen voor vaccineren op maat
• Cholodin tabletten voor hond of kat met cognitiegerelateerde problemen
• STOP! Animal Bodyguard, dé groene oplossing bij vlo en teek
• Icelandpet pure visolie en gezonde vissnacks 
• HEEL biologische veterinaire geneesmiddelen
• ESPREE een natuurlijke verzorgingslijn op basis van Aloë Vera

Alles van de plant
Fytotherapie gaat uit van de geneeskrachtige 
werking van de hele plant. Wetenschappers waren 
lang van mening dat slechts enkele bestanddelen 
van de plant een geneeskrachtige werking hebben en 
kozen ze voor geneesmiddelen enkel voor ‘zuivere’ 
geïsoleerde ingrediënten. Tegenwoordig erkennen 
deskundigen dat een geneesmiddel gemaakt van 
een heel deel van de plant beter werkt. Daarom 
wordt bij de producten uit de series van NML health 
de complete plant of het hele blad of de hele wortel 
van de plant gebruikt.

Kwaliteit
De series van NML health worden geproduceerd bij gerenommeerde 
farmaceutische bedrijven en voldoen aan de Europese regelgeving. 
Bij de productie staat veiligheid voorop en is er controle op 
verontreinigingen zoals de aanwezigheid van zware metalen, PAK’s, 
resten van bestrijdingsmiddelen, dioxines, schimmels en bacteriën. 
Daarnaast zijn de producten waar mogelijk vrij van allergenen zoals 
GMO, mais, soja, gist, gluten, lactose, sacharose, gelatine, dierlijke 
substanties, conserveermiddelen en synthetische geur-, kleur- en 
smaakstoffen.

Kennisplatform
Het door NML health ontwikkelde kennisplatform verzorgt educatie en 
voorlichting over natuurlijke diergeneeskunde in de vorm van lezingen, 
thema-avonden en publicaties. In dit kennisplatform participeren 
dierenartsen, specialisten, therapeuten, wetenschappers en 
(professionele) gebruikers. Samen staan zij voor het delen van kennis 
over het op een natuurlijke, veilige en effectieve manier bevorderen en 
in stand houden van diergezondheid.

Communicatie
Via een nieuwsbrief houdt NML health haar klanten op de hoogte 
van actuele ontwikkelingen. Productinformatie, up-to-date kennis en 
praktijkervaringen worden gedeeld op onze website www.nmlhealth.
com. Ook door actieve deelname aan congressen en evenementen 
en via social media promoten wij onze merken en delen wij kennis en 
informatie op het gebied van diergezondheid. 

Cofactoren
De opneembaarheid en werking van een 
voedingsstof is afhankelijk van de aanwezigheid 
van andere voedingsstoffen. 
Deze elkaar ondersteunende stoffen noemen 
we cofactoren. In onze producten zitten daarom 
meerdere stoffen die samenwerken. Uiteindelijk zorgt 
dit voor een betere opneembaarheid en werking van 
de actieve stoffen in het lichaam.

PUUR Care Dealers
Met een aantal fysieke verkooppunten – dierenartsen, dierentherapeuten en dierenspeciaalzaken –  
is NML health een intensieve relatie aangegaan in de vorm van het PUUR Care Dealerschap. 
Deze verkooppunten zetten zich actief in voor de promotie van de PUUR serie en andere merken van 
NML health. Deze PUUR Care Dealers worden door NML health actief ondersteund en extra in het 
zonnetje gezet in onze communicatiekanalen.

Sponsoring
NML health staat open voor het actief ondersteunen van activiteiten van haar klanten en goede doelen 
met informatiemateriaal en samples, mits de activiteit aansluit bij de basiswaarden van ons bedrijf: 
bewust gezond en diervriendelijk.  

Ambassadeurs
NML health werkt samen met een aantal zogenoemde ambassadeurs. Deze professionals in de 
honden – en paardensport dragen actief het gedachtengoed van NML health uit: zij gaan bewust om 
met de gezondheid van dieren, waarbij plezier in de sport boven de prestaties staat. 

Daarnaast werkt NML health actief samen met een aantal dierenartsen en -therapeuten die dezelfde 
bewuste benadering hebben van diergezondheid in een combinatie van natuurlijke en reguliere 
werkwijzen.  

Verkoop	en	distributie
NML health zorgt niet alleen goed voor dieren, maar ook voor haar klanten. Servicegerichtheid en 
persoonlijk contact zijn daarbij de kernwaarden. 

NML health beschikt over een actief team van accountmanagers voor Nederland en België. 
Desgewenst bezoeken zij klanten voor nadere uitleg over de werking en toepassing van de producten. 
Ook onze enthousiaste en deskundige verkoopbinnendienst staat op werkdagen klaar om waar 
mogelijk de vragen van haar klanten te beantwoorden. 

NML health hecht aan een snelle en onder betrouwbare voorwaarden levering van de door een klant 
bestelde producten: voor 13.00 uur besteld, betekent dezelfde dag verzonden.

Vetramil
De basis van de Vetramilproducten is een zuivere 
medicinale honing met een hoog enzymgehalte en een 
lage pH. De producten ondersteunen de conditie en de 
natuurlijke weerstand van de huid. Vetramil is ontwikkeld in 
samenwerking met de Universiteit van Wageningen en wordt 
veelvuldig toegepast op de afdeling chirurgie van de faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht.

De Vetramil honingzalf met een extract van Cardiospermum 
en etherische oliën tegen likken en bijten, is goed smeerbaar. 
De vloeistof van Vetramil Clean op basis van propyleenglycol 
is breed inzetbaar bij wondbehandeling. De Derma shampoo 
uit deze serie is speciaal voor de gevoelige huid. 

Doils en Catoils
De zuiver geconcentreerde Omega-3 visolie in Doils en 
Catoils heeft een hoog gehalte EPA- en DHA-vetzuren 
en is verrijkt met antioxidant vitamine E. De werking van 
deze hoogwaardige olie is wetenschappelijk onderbouwd. 
Het bevordert de souplesse van celmembranen en wordt 
veelvuldig geadviseerd door specialisten en dierenartsen bij 
orthopedische en dermatologische klachten van honden en 
katten.

PUUR 
PUUR is een complete serie gezondheidsproducten voor 
hond, kat en paard. De producten 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. Voorbeeld hiervan is het desensibiliseren 
met PUUR Pollen of de PUUR Detoxi voor de afvoer 
van afvalstoffen.

VacciCheck
De VacciCheck is een betrouwbare en eenvoudig uit te 
voeren serologische titertest voor honden (CAV, CPV 
en CDV) en katten (FPV, FHV, FCV) met een goede 
voorspellende waarde ten aanzien van bescherming. 
VacciCheck meet zowel maternale antilichamen als 
antilichamen die zijn aangemaakt na een vorige vaccinatie.  
Goed wetenschappelijk onderbouwd en conform de 
richtlijnen van WSAVA. Vaccineer bewust door te meten.
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