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Een -overdreven- reactie op de steken van een mugje (de culicoïdes) drijft paarden-
bezitters tot wanhoop, niets is zo erg als een paard die zijn staart en manen kapot schuurt. 
Bij de aanpak geldt: voorkomen is beter dan genezen en de behandeling kan beter 
vroeg in het seizoen dan te laat worden ingezet. Het is goed om al in februari/maart 
te starten met het inwendig toedienen van druppels en supplementen. Zodra het 
warmer weer wordt kan worden begonnen met een uitwendige toepassing van lotion 
of pasta op de gevoelige plekken.

KIES VOOR KWALITEIT. KIES PUUR®

PUUR biedt uitkomst!

SME - Schuren aan  
staart en manen

Inwendig gebruik:

PUUR Drainage 100 ml
voor de afvoer van afvalstoffen

Tip: Geef in het voor- én najaar 
een Drainagekuur 

PUUR Culico 100 ml 
desensibiliserende druppels 

PUUR Allergie 100 ml 
bij een huid-reactie op een 
muggenbeet  

Uitwendige toepassing:

PUUR SME lotion 500 ml 
voorkomt muggenbeten, verkoelt 
en verzorgt 

PUUR Zinkzwavel 150 g  
voor snel herstel na schuren



 Start met PUUR Drainage, dit stimuleert de 
 afvoer van afvalstoffen. Wanneer het lichaam  
 schoon is kan het immuunsysteem beter  
 functioneren en verminderen reacties. 
 100 ml is voldoende voor één kuur

  Geef een combinatie van druppels  
 PUUR Culico en PUUR Allergie 

 PUUR Culico bestaat uit extracten van planten en 
 maakt paarden beter bestand tegen de steken 
 van de mug, zodat ze niet gaan schuren. PUUR 
 Allergie vermindert rode huid-reacties en zwelling.  
 100 ml is voldoende voor 50 dagen

 Uitwendig PUUR SME lotion aanbrengen,  
 dit voorkomt muggenbeten, werkt verkoelend  
 en zorgt dat het paard niet schuurt. Ook zorgt de 
 lotion voor snel herstel van de huid na schuren.

 PUUR Zinkzwavel wordt toegepast op de 
 aangedane huid. 

 LET OP!
	 •	 Houd	vliegen	en	muggen	op	afstand	met	 
  natuurlijke middelen (Espree)

	 •	 Stal	paarden	die	gevoelig	zijn	vroeg	op	en	 
  laat ze ook binnen tijdens zonsopgang en  
  zonsondergang, dan zijn de mugjes het  
  meest actief

	 •	 Pas	de	voeding	aan,	voer	sober,	let	op	 
  suikers uit jong gras en geef Phytonics 
  Gluco balance voor een goede suiker- 
  stofwisseling

Kijk voor meer informatie op: www.nmlhealth.com
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