
Oren zijn van levensbelang voor honden en katten. Ze waarschuwen voor gevaar en ze 
communiceren ermee. Ze maken het dier ook kwetsbaar: door haargroei, takjes en andere 
viezigheid kan oorsmeer zich ophopen en de uitwendige gehoorgang verstikt raken. 
Raadpleeg bij aanhoudend oorongemak altijd een dierenarts.

Vieze en/of stinkende oren wijst vaak ook op verminderde weerstand. Een detox- of drainagekuur 
maakt het lichaam schoon en laat het immuunsysteem weer optimaal werken. 
Zelfs voeding kan een rol spelen bij het ontstaan van oorongemak. Een gezonde darmflora is de 
basis voor een gezonde weerstand.

 Weerbare oren

Voor gezonde oren bij 
hond en kat

PUUR Auris | Oor
Houdt de oren preventief schoon met 
1 druppel per week in het oor. Bij vieze 
oren: tweemaal daags druppelen met hogere 
dosering totdat oren weer schoon zijn.
Bevordert het zelfherstellend vermogen.
 
Echinacea angustifolia (Smalle purperhoed) 
versterkt het immuunsysteem en Ledum 
palastre (Moerasrozemarijn), Echte kamille 
en Menthol hebben een verkoelende en 
verlichtende werking.

PUUR Probiotic | Probiotica
Bevordert een gezonde darmflora en 
ondersteunt daarmee het immuunsysteem.

PUUR Vita-Min | Vitaminen en Mineralen
Vitaminen en mineralen verhogen de 
weerstand en activeren het immuunsysteem. 



 Vieze stinkende oren?
Voor een goede hygiëne is het goed om regelmatig de oren van je 
hond of kat te controleren. Zitten er takjes, grasaartjes of andere dingen in, die er 
niet thuis horen? Raadpleeg bij twijfel altijd een dierenarts. Veel honden, vooral pups, kunnen last 
hebben van oormijt. De besmettelijke parasiet is te herkennen aan zwarte smurrie in het oor en 
oorschelp. Ook katten worden besmet met oormijt. 

PUUR Auris | Oor 
Verzacht en verfrist en ondersteunt het 
zelfherstellend vermogen van het oor.

ESPREE Ear Care Cleaner
Maakt vastgekoekt vuil en oorsmeer los en 
normaliseert de productie van oorsmeer. 

Meer weten?
info@nmlhealth.com
www.nmlhealth.com 
+31 (0) 294 455 888

ESPREE Ear Care Wipes
Voor het schoonhouden van de oorschelp, 
bij viezigheid of zand.

Vetramil Clean / Spoelvloeistof
Reinigt de huid en ondersteunt het herstel van 
huidbeschadigingen. Op basis van medicinale 
honingzalf en propyleenglycol. 

Voor gezonde oren bij hond en kat

Let op!
Bij oorongemak moet je altijd alert zijn op 
uitbreiding naar het middenoor, evenwichts-
orgaan en hersenen, zeker als een hond zijn 
kop scheef houdt en evenwichtsstoornissen 
vertoont. Vaak zal het dier tekenen van 
algemeen ziek zijn vertonen: sloomheid, geen 
eetlust en algehele malaise. Raadpleeg bij deze 
symptomen altijd een dierenarts. 
Ook als een oorontsteking niet snel 
herstelt, blijf dan niet zelf dokteren, 
maar schakel een dierenarts in.


