Staart en manen beschadigd?
Zowel voor dier als eigenaar
vervelend. De heftige reactie wordt
veroorzaakt door de steken van een
mugje (de culicoïdes). Weer een
rustig paard met een volle bos
manen en mooie staart? Gebruik
dan de natuurlijke producten van
PUUR en Phytonics!

Gluco Balance 500 g
Voor een gezonde suikerstofwisseling
Detox comp 50 ml
Voor de afvoer van afvalstoffen
Probiotics 200 g
Voor gezonde darmflora
PUUR Allergie 100 ml
Bij een huidreactie op een muggenbeet
PUUR Culico 100 ml
Voor minder schuren bij insectenbeten
PUUR SME-lotion 500 ml
Geeft rust verkoelt en verzorgt
PUUR Zinkzwavel 150 gr
Uitwendige pasta voor huidherstel
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Phytonics:

PUUR:

Gluco Balance 500 g

PUUR Allergie 100 ml

Voor een gezonde suikerstofwisseling.
Bij overmatig consumeren van fructosamine uit
Engels raaigras. Bij te zware paarden, voor de
pancreas. Ook voor gezonde hoeven, een
mooie staart- en manen, goed voor de spieren
en ter ondersteuning van het oudere dier.

Druppels voor inwendig gebruik, vermindert
rode huidreacties en zwelling.

Detox comp 50 ml
Voor de afvoer van afvalstoffen waardoor het
paard minder gevoelig reageert op steken van
muggen en een overschot aan suikers uit het
gras. Bij een verstoord immuunsysteem. Ondersteunt de stofwisseling. Bij huidproblemen en
voor een goede conditie van de vacht.

PUUR Culico 100 ml
Desensibiliserende druppels met extracten van
planten speciaal om paarden minder te laten
reageren op steken van de mug, zodat ze niet
gaan schuren.

PUUR SME-lotion 500 ml
Een lotion voor uitwendig gebruik.
Voorkomt muggenbeten, verkoelt en verzorgt.
Zorgt voor snel herstel van de huid na schuren.

PUUR Zinkzwavel 150 gr
Probiotics 200 g
Voor gezonde darmflora.
Voor een gezonde huid en vacht. Zorgt voor een
beter functionerend immuun-systeem. Bij stress.

Pasta voor de uitwendige behandeling van de
huid. Zink bevordert het herstel van de huid en
zwavel bevat aminozuren voor de huidcellen.
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