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Vermaak

VOOR JOU GETEST 
Handige, interessante en opvallende  

producten die wij met onze dieren voor jou testen  

Voor hond en kat met gewrichtsproblemen

Komt je hond steeds lastiger uit zijn mand? Springt je kat niet meer 
op de vensterbank? Dan kan het zijn dat het kraakbeen in de 
gewrichten niet meer optimaal functioneert. Glucosamine is een 

belangrijke bouwsteen voor gewrichtskraakbeen. Bovendien onder-
steunt het de banden en pezen en zorgt het voor een optimale kwaliteit 
van de gewrichtsvloeistof. De dempende kruiden in PUUR Glucosamine 
extra zorgen ervoor dat de scherpe kantjes van het ongemakkelijk be-
wegen er af gaan. Als je daarbij zorgt voor aangepaste beweging én een 
gezond voedingspatroon, zal je dier al snel soepeler en vrolijker door 
het leven gaan. Ik heb het product thuis gegegen aan mijn 14 jaar oude 
Golden Retriever Bob, gedurende minimaal zes weken. HIj heeft last van 
artrose en stijve gewrichten en dus kon hij het product het beste testen. 
Hij moest even wennen aan de smaak, je moet de dosering dan ook 
geleidelijk aan opvoeren. Toen hij eenmaal gewend was, at hij het pro-
bleemloos door zijn brokken en vlees. Na ongeveer drie weken begon 
ik verschil aan hem te merken: hij kwam makkelijker overeind na een 
periode van rust en bij onze wandelingen speelde hij enthousiaster mee 

met de jongere garde. Bob 
is er beter van geworden en 
staat nu op een onderhouds-
dosis, waar hij het erg goed 
op doet. 
Let op: Bij dieren met ge-
wrichtsaandoeningen is 
gelijkmatige beweging heel 
belangrijk! Voorkom extreme 
belasting en zorg iook dat 
je dier geen last heeft van 
overgewicht. Alle pondjes die 
hij teveel heeft, moeten de 
gewrichten dragen.

PUUR Glucosamine extra
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