
De hond lekker rennend in het  
bos, de kat lenig balancerend  
over de schutting, zo zien we 
onze huisdieren natuurlijk het 
liefst. Helaas is dit in de praktijk 
niet altijd het geval.

Phytonics ondersteunt natuurlijk, 
soepel en krachtig bewegen!

Backspray 250 ml
Voor een soepele rug

Omnimilk 250 ml
Smeermiddel voor gewrichten, pezen  
en spieren

Voor uitwendig gebruik:

Supplementen: 

VRIJ BEWEGEN
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Efipain 50 ml
Geeft verlichting bij gevoelig bewegen

Joint comp 250 g
Bouwstoffen voor de gewrichten

Muscle support 250 g
Voor meer spierkracht en spiermassa

Spine comp 50 ml
Voor soepele nek- en rugwervels

Tendon comp 50 ml
Voor gezonde pezen en banden



Supplementen: 

Backspray 250 ml
Een spray voor het ondersteunen van  

een soepele rug.

Te gebruiken voor zowel de spieren als de 

wervels van de nek en rug. In te zetten bij stijve 

of vastzittende spieren na bijvoorbeeld (zware) 

training. Voor soepel bewegen. Ook goed voor 

de stramme achterhand.

Efipain 50 ml
Druppels voor verlichting bij gevoelig bewegen.

Wanneer bewegen pijnlijk is. Zorg bij gevoelige 

gewrichten en bij spier- en peesblessures voor 

een gedoseerde beweging.

Joint comp 250 g
Dit supplement wordt geleverd in poedervorm 

en bevat de ideale combinatie aan bouwstoffen 

voor de gewrichten, pezen en banden. De juiste 

verhouding ingrediënten voor goed bewegen.  

Voor een optimale kwaliteit van de gewrichts-

vloeistof. Zuinig in gebruik. 

Muscle support 250 g
Supplement voor meer spierkracht en spier-

massa en een goede spierstofwisseling.

Bevordert de afvoer van melkzuur. Ondersteunt 

het herstel na intensieve beweging. Meer spier-

massa ontlast de groeiende gewrichten van de 

jonge slungelige honden van grote rassen. 

Voor het ouder wordende dier met verlies aan 

spiermassa. Altijd gebruiken in combinatie met 

goede gedoseerde beweging.

Omnimilk 250 ml
Uitwendige verzorging van gewrichten, pezen 

en spieren.

Te gebruiken bij en na training, bijvoorbeeld 

agility. Voor vermoeide, stramme/stijve en 

gevoelige spieren, pezen en gewrichten. 

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

Bij stijve/stramme en vastzittende tussenwervel- 

spieren. Voor soepel bewegen. Bijzonder geschikt 

voor rassen met een lange rug.

Tendon comp 50 ml
Voor pezen en banden.

Voor gezonde sterke pezen. Heeft een goede 

invloed op de bloedcirculatie, stimuleert de 

afvoer van afvalstoffen. Voor een sneller herstel.
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