
(TOP-)SPORT
Vraagt veel van de hond
geef het juiste supplement!

Welke sport er ook beoefend wordt, 

plezier én gezondheid van de hond staat 

voorop! Het is een absolute must om 

de algehele conditie van sporthonden 

optimaal te houden. Sport vraagt 

energie, zowel lichamelijk als mentaal! 

Bij sporthonden is de behoefte aan 

dé juiste bouwstoffen dan ook groter 

dan bij een hond die “niet werkt”. 

Die juiste bouwstoffen worden o.a. 

gehaald uit voeding én -supplementen 

zoals vitaminen en mineralen, 

de juiste aminozuren (eiwitten), 

glucosamine- en chondroïtine 

combinaties en visolie met EPA 

en DHA-vetzuren.

Agility, Canicross, Coursing, Dogdance, Dogfrisbee, Flyball, 

IPO-pakwerk, Jacht, Pakwerk, Reddingshondenwerk, Schapen 

drijven, Sledehondensport, Speuren, Treibball, Zwemmen..
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Een gezonde basis
Naast het dagelijkse voer is aanvulling met supplementen van een hoge kwaliteit noodzakelijk 

voor de sporthond om de algehele gezondheid, leervermogen en conditie in topvorm te houden. 

 De basis-suppletie:
PUUR Vitaminen en Mineralen | Vita-Min een complete samenstelling om toe te voegen aan 
de voeding, met goed opneembare vitaminen en mineralen.
PUUR Magnesium geeft zowel lichamelijk als geestelijk ontspanning. De magnesium van PUUR 
in de citraatvorm wordt het beste opgenomen door het lichaam.   

Essentiële omega-3 vetzuren, met een hoge EPA en DHA concentratie, zijn onmisbaar in het 
dieet van een sporthond. Kies een kwaliteit-visolie van wildvang diepzeevis (géén zalm) zoals 
PUUR Omega-3, Doils of Icelandpet. EPA en DHA zorgen, naast vitaliteit, voor souplesse bij 
beweging en helderheid in het koppie.

 Meer spiermassa, spierkracht en een beter uithoudingsvermogen:
Aminozuren zijn onmisbaar in de (top-)sport. Aminozuren zijn van essentieel belang bij herstel 
en groei van weefsel (vóóral spieren, banden, pezen en botten). Ook zorgen ze voor een snelle 
wondgenezing. 

Voor honden die meer ‘body’ mogen hebben is PUUR Spieropbouw | Muscle mass hét 
product. Hoogwaardig glucosamine- en chondroïtinesulfaat om de gewrichten soepel te houden 
én de juiste bouwstoffen voor meer kracht. Dit product helpt echt om de prestatie te verbeteren.

De producten van PUUR zijn dopingvrij 
en bevatten géén toegevoegde 
suikers en géén vulstoffen! 

 Ondersteuning bij het denkwerk en alertheid
Van een (top-)sporthond wordt niet alleen fysiek veel gevraagd, maar ook geestelijk. Bij elke 
opdracht, spel of wedstrijd wordt uiterste concentratie gevraagd. Té enthousiaste, angstige of 
gespannen honden kunnen tijdens een proef of wedstrijd de focus verliezen.

PUUR Rust | Tranquil geeft ontspanning 
en rust gedurende een langere periode. 
Dit supplement versuft niet, het helpt te 
focussen en de alertheid te vergroten. 
L-Tryptofaan is hierin een belangrijk ingrediënt. 
Voor een acute stress situatie ondersteunen 
Phytonics Strezz druppels. Strezz mag 
samen met PUUR Rust worden gegeven. 
Honden voelen als geen ander spanning 
bij de mens. Neem als baas ook een paar 

druppeltjes Strezz.



Meer weten?
www.nmlhealth.com
info@nmlhealth.com

NML health
’s-Gravelandseweg 50-51

1381 HK Weesp Nederland
+31 (0) 294 - 455 666

 Kwetsuur of Trauma?
Een misstap, verstuiking of klap door een 
verkeerde inschatting of botsing ligt op de loer. 
Een snel herstel in het wedstrijdseizoen is 
een must. 

PUUR Trauma ondersteunt het lichaam en 
bevordert herstel. Probeer zo snel mogelijk na 
een incident toe te dienen voor het beste resultaat. 
Bij kramp kan PUUR Spier | Myo ingezet worden. 
Bij beschadiging, verrekkingen en overbelasting van 
pezen geeft PUUR Pees | Tendo ondersteuning. 

Voor verzorging van huidbeschadiging is de zuivere honing in 
Vetramil honingzalf met een hoog enzymgehalte en een hoge 
zuurgraad het beste product. Vetramil Paw wax beschermt 
de voetzolen bij oneffen terrein en bij kloven.

Katja Slippens,  
Agility Sporter met haar 

Mechelse Herder en 
wereldkampioen 

2015


