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KIES VOOR KWALITEIT. KIES PUUR®

Hormonen in balans
Hormonale onbalans komt veel voor en kan lastig zijn voor dier én eigenaar.  
De teef die nestjes bouwt voor niet-bestaande puppies, of de reu die continu 
zijn neus achterna gaat…

Ook als er wel een nestje gepland is, kan ondersteuning welkom zijn!

PUUR Utero 
Voor opschoning van de baarmoeder (na de 
geboorte of loopsheid), bij weeënzwakte of 
te heftige bloedingen tijdens de loopsheid. 
Ter normalisering van de geslachtsfunctie, 
ook voor teven die zich niet willen laten 
dekken. Dit product wordt ook veel ingezet 
bij schapen tijdens en na het lammeren.

ESPREE Extreme Odor Eliminator
Voor uitwendig gebruik om de loopsheid  
van teefjes te maskeren.

PUUR Geslachtsdrift  / Hypersex
vermindert hyperseksualiteit van reu, kater 
en rammelaar en geeft rust.

PUUR Schijnzwanger / Pseudopregnancy
normaliseert gedrag, remt de melkgift, werkt 
rustgevend en vermindert de zwelling van de 
melkklierpakketten.
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PUUR Geslachtsdrift  / Hypersex
Bij hinderlijke geslachtsdrift, grote onrust, prikkel- 
baarheid, rijden en in huis plassen (sproeien).  
Ook ter ondersteuning bij een etterige afscheiding 
uit de voorhuid als gevolg van een verhoogde 
geslachtsdrift en bij kleine prostaatbloedingen. 

Met extracten van hop (Humulus lupulus),  
mariadistel (Carduus marianus) en monnikspeper 
(Agnus castus). Verdund extract van echte marjolein  
(Origanum majorana). 

Uitwendige behandeling van etterige afscheiding 
uit de voorhuid: gebruik een verdunning van PUUR 
Echina extra met water (1/20) of maak schoon met 
Vetramil Derma shampoo.

PUUR Schijnzwanger /  
Pseudopregnancy
met extracten van echte salie (Salvia officinalis), 
haver (Avena sativa) en een verdunning van Asa 
foetida en Pulsatilla.  

Begin met de toediening aan het einde van de 
loopsheid en zet het product in tot het tijdstip 
waarop de schijndracht normaliter over zou zijn.  
Bij zeer hevige schijndracht: Start aan het begin 
van de loopsheid met toedienen. Wanneer PUUR 
Schijnzwanger wordt ingezet op het moment 
dat een teef tekenen van schijnzwangerschap 
vertoont, moet het middel na ongeveer 3 dagen 
tot een week aanslaan. Is er geen effect merkbaar, 
dan moet de dosis worden verhoogd tot maximaal 
de dubbele dosering. Bij het konijn wordt PUUR 
Schijnzwanger gegeven wanneer er klachten zijn.

PUUR Utero 
met extracten van monnikspeper (Agnus castus) 
en rode zonnehoed (Echinacea purpurea). Verdunde 
extracten van troszilverkaas (Cimicifuga racemosa) 
en vrouwenmantel (Alchemilla vulgaris). 

PUUR Utero wordt gegeven wanneer uterus- 
contractie en het uitdrijven van inhoud uit de 
baarmoeder gewenst is. Ook kan het worden  
gegeven bij kleine baarmoederbloedingen.  
Ter begeleiding en bevordering van de geboorte 
kan PUUR Utero reeds tijdens de bevalling drie 
keer toegediend worden met een tussentijd van 
een uur. Begin in geval van het achterblijven van 
een nageboorte ook al tijdens de bevalling met 
toedienen, drie keer met een tussentijd van 1 uur. 
Na de bevalling wordt aangeraden om gedurende 
drie dagen PUUR Utero toe te dienen voor het 
stimuleren van het opschonen van de baarmoeder.
Bij twijfel: raadpleeg altijd uw dierenarts!


