
Katten worden vaak meegenomen in dezelfde behandeling die 

óók voor honden geldt. Bij veel aandoeningen is dit juist, maar 

de kat verdient op een aantal vlakken toch écht meer aandacht 

en een aangepaste behandeling!

Speciaal  
voor katten! 

 Weerstand en luchtwegen
Hatsjoe! Niesziekte is een veel voorkomende infectieuze  
aandoening bij katten. Het Herpesvirus (FHV-1 of FHeV-1) 
en het Calicivirus zijn de belangrijkste veroorzakers van nies-
ziekte en komt met name bij kittens voor en bij katten die in 
“groepen” leven. De ziekte blijft echter een gevaar voor elke 
leeftijd en uit zich in oog- en neusuitvloeiing, tot zelfs koorts 
en longontsteking. Een goede weerstand van met name de 
slijmvliezen is dus van groot belang! 

PUUR L-Lysine 50 g  
ondersteunt bij een verzwakt immuunsysteem en heeft een  
remmend effect op de replicatie van (herpes)virussen. 

PUUR Sinus 50 ml

verhoogt de weerstand  
en geeft verlichting bij  
geprikkelde slijmvliezen.
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 Urinewegen
Veel katten, zowel poezen als katers, hebben problemen met blaas en nieren. Een oorzaak 

kan stress zijn, een te zout en eiwitrijk voer, te weinig drinken of ouderdom. Een pijnlijke aan-

doening, waarbij de kat vaak een speciale voeding via de dierenarts voorgeschreven krijgt.

PUUR Blaas en Nieren | Urogeni 50 ml heeft een reinigende werking op blaas en nieren, drijft 
vocht af en geeft verlichting. De combinatie met PUUR Cranberry 90 caps maakt de urine zuurder 
en de anti-oxidanten uit de zure bes zorgen ervoor dat bacteriën zich moeilijk aan de blaaswand 
hechten en hierdoor niet de kans krijgen om zich te vermenigvuldigen. Ze worden uitgeplast 
voordat ze problemen kunnen veroorzaken. Phytonics Strezz 50 ml geeft ontspanning en rust. 

PUUR Nier | Kidney 300 tab is inzetbaar ter ondersteuning van de nierfunctie. 
 
Wanneer de kat last van stress heeft door bijvoorbeeld een verhuizing, bezoek aan de dierenarts 
of de komst van een nieuwe viervoeter in huis dan zorgen PUUR Matatabi kauwstokjes voor 
ontspanning. Kijk eens op YouTube, het is enig om te zien!

 Huid & vacht
Overmatig likken, krabben en bijten klinkt bijna iedere katteneigenaar bekend in de oren.  

De oorzaak achterhalen is belangrijk om gericht te behandelen. 

PUUR Huid | Cteno 50 ml ondersteunt bij een reactie op één vlo, waarbij PUUR Jeuk | Derma 
50 ml afvalstoffen afvoert en de ergste kriebels weg kan nemen. 

ESPREE Purr ‘N Natural foam 148 ml is dé ideale droogshampoo voor de kat die niet van 
water houdt. Alleen even afnemen met een vochtige doek. Net als honden hebben katten ook last 
van kriebels in de oren. Veel producten voor de oren bevatten echter Tea Tree en deze worden 
voor gebruik bij katten afgeraden. PUUR Oor | Auris 30 ml kan veilig en zeer effectief ingezet 
worden voor schone kattenoren! Preventief schone oren met 1 druppel per oor per week.

Chemisch of Natuurlijk? Kies voor de natuurlijke variant!
Hét groene alternatief voor vlooien- en tekendruppels:  
STOP! Animal Bodyguard Aromatherapie.

 De oudere kat
Net als de mens vertonen ook katten tekenen van ouderdom, denk o.a. aan desoriëntatie,  

veel en hard miauwen, onzindelijkheid en een terugnemende huid- en vachtconditie. 

Cholodin kat 50 tab, een smakelijke kauwtablet met Taurine zorgt voor stabiliteit en helderheid  
in het koppie. 

 Soepel bewegen
Een kat die vroeger op het aanrecht sprong, maar dit nu al een tijdje niet meer doet of extreem 
likt bij de flanken kan pijnklachten hebben. Artrose komt veel voor bij katten. PUUR Arthro 50 ml 

en PUUR Glucosamine 100 g en 300 g zorgen voor een goede ondersteuning.

 Een optimale conditie en gezondheid  
CatOils Vital 100 ml, een hoog geconcentreerde, goed geaccepteerde,  
Omega-3 visolie is voor een algehele goede gezondheid bij alle genoemde  
indicaties op deze flyer. Catoils verhoogt de weerstand, geeft verlichting en  
biedt bouwstoffen voor een soepele beweging en een gezonde huid en vacht. 

 Vaccineren?  
Kies voor een titerbepaling met de VacciCheck Feline om te bepalen of  
enten noodzakelijk is en zorg daarmee dat het immuunsysteem niet onnodig  
belast wordt indien de kat voldoende beschermd blijkt te zijn. 

 Wondje of een huidbeschadiging? 
Vetramil Honingzalf doet wonderen bij de kat. Ze zullen er niet snel  
aan likken of bijten want Vetramil heeft een vieze bittere smaak. 



 Toedienen van medicatie bij de kat?
Geef een poedersupplement vermengd door iets “zachts” wat zij lekker vinden. Gaat dat 

niet, dan kan het poeder met een klein beetje water via een doseerspuitje rechtstreeks in de 

bek gedaan worden. Een druppel kan op dezelfde manier toegediend worden. Meestal is 

het de alcohol in de druppel die de kat tegenstaat. Houdt in dat geval een theelepeltje onder 

een hete kraan, laat het water eraf lopen en druppel direct de PUUR erop. Vanwege het hete 

lepeltje verdampt de alcohol en smaakt en ruikt de druppel minder scherp.  

Verantwoord belonen met de snacks van Icelandpet
Overheerlijke, verantwoorde snacks, rijk aan Omega-3  
vetzuren, waar katten van smullen. De snacks zijn:
• Graan- en glutenvrij
• Zeer geschikt voor katten met allergieën  
 voor granen, gluten, gevogelte en vlees
• Geen geur-, kleur- en smaakstoffen
• Geen conserveringsmiddelen 
• Lucht gedroogd op lage temperaturen
• Rijk aan Omega-3 vetzuren
• Zeer goede acceptatie
• Duurzaam gevangen
• Gewonnen uit bijvangst  
 en afsnijsel
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