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KIES VOOR KWALITEIT. KIES PUUR®

Een natuurlijk effectief psyllium-product
zonder chemische conserveringsmiddelen  
of –kleurstoffen! 100% Plantago ovata in de 
vorm van blond psylliumzaad én –vliesjes

• bevordert de darmperistaltiek
• voor een betere darmpassage
• voor een gezond darmslijmvlies
• productie van korte-keten vetzuren
• dikt de ontlasting in als deze te dun is
• maakt darminhoud volumineuzer bij verstopping
• door bulkvormend vermogen stijgt de bloedglucosespiegel minder snel
• heeft een hongerstillend effect 
• bindt toxines, zorgt voor ontgifting

Geef PUUR Plantago ovata door het voer en maak het voer voldoende nat. 
Bij dunne ontlasting toedienen met weinig water.

Voor hond 
en kat
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 Volledig assortiment op natuurlijke basis
 • Veiligheid en effectiviteit voor dier en mens staan voorop
 • Zonder schadelijke bijproducten (vulstoffen, suikers,  
  chemische kleur-, geur- en smaakstoffen)
 • Dierproefvrij
 • Specifiek voor iedere diersoort samengesteld, met  
  volledige onderbouwing voor de professional
 • Eigen ontwikkeling en productie, aangevuld met gerichte  
  distributie en import voor de Nederlandse markt
 • Advisering en therapieën met nadruk op natuurlijke of  
  lichaamseigen (voedings)stoffen of planten en kruiden,  
  in totale samenhang met voeding, en specifieke situatie  
  van het dier.

 Actieve ondersteuning en transparantie
 • Voortdurend nieuwe productontwikkeling, receptuur en  
  innovaties in nauwe samenwerking met dierenartsen en  
  therapeuten
 • Actieve ondersteunings- en trainingsprogramma’s op  
  locatie in uw praktijk 
 • Voorlichtings- en promotiemateriaal in begrijpelijke taal  
  voor de dierenbezitter
 • Adresverwijzing naar dierenartsen en specialisten voor  
  diagnose en advies op www.nmlhealth.com
 • Onderschreven en aanbevolen door wetenschappelijk  
  medewerkers

 Innovatief en bereikbaar
 • Kritisch op actuele en maatschappelijke ontwikkelingen:  
  bijvoorbeeld titeren met VacciCheck 
 • Eigen professionele buitendienst in Nederland en België
 • Kennis- en voorlichtingscentrum voor professionals en  
  consumenten wat betreft de werking van producten en  
  ingrediënten (0294) 455 888
 • Alle producten via dierenartsen-groothandels | via webshop  
  NML health  vóór 13.00 besteld, dezelfde dag verzonden
 • Aanwezig op beurzen, evenementen en op social media

Het volledige assortiment van  
ruim 250 producten vindt u op  

www.nmlhealth.com.
Onze belangrijkste merken zijn: 


