
De samenstelling en kwaliteit van 
het voer van uw dier is de basis 
voor een goede spijsvertering. 
Desalniettemin kunnen er klachten 
ontstaan. Dunne ontlasting of 
obstipatie? Gevoelige darmen, 
pruttelende buik? Ook ongemak-
ken van de huid zijn vaak voeding 
gerelateerd.

SPIJSVERTERING

Clear Intestine 250 g
Voor een goede darmwerking
en ontlasting

Detox comp 50 ml
Voor de afvoer van afvalstoffen

Gastri comp 100 g
Voor de maag, bij het eten van gras

Gluco Balance 100 g
Voor ondersteuning van de suiker- 
stofwisseling en een gezond gewicht

Micro comp 60 capsules
Zorgt voor een ongunstig milieu in de 
darmen voor parasieten

Probiotics 50 g
Voor een goede balans van de darmflora

Phytonics ondersteunt de 
spijsvertering van  uw huisdier.
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Supplementen: 

Clear Intestine 250 gr
Supplement met probiotica en psyllium  

voor een goede darmwerking.

Heeft uw hond iets gepikt of van de straat 

gegeten? Clear Intestine zorgt voor een goede 

darmpassage. Bij dunne ontlasting, winderigheid 

of een opgeblazen buik. Geef bij obstipatie met 

veel water.

Detox comp 50 ml
Druppel ter stimulering van de spijsver- 

teringsorganen, urinewegen en lymfestelsel.

Voor een reiniging van het lichaam, bij ophoping 

van afvalstoffen. Ondersteunt de stofwisseling.

Gastri comp 100 g
Supplement bij -terugkerende-  

maagongemakken. 

Ondersteunt de spijsvertering. Beschermt de 

maagwand en zorgt  voor een normale zuur-

graad. Bij gras eten en in stressvolle periodes.

Gluco Balance 100 g
Voor een betere suikerstofwisseling.

Voor het bereiken van een gezond gewicht.  

Ondersteunt een goede functie van de pancreas.

Micro comp 60 capsules
Deze capsules zorgen voor een ongunstig 

milieu in de darmen.

Geef 10 dagen achtereen per kwartaal ter  

voorkoming van parasieten. Wordt ook voor-

geschreven na de beet van een teek.

Probiotics 50 g
Voor een goede darmflora.

Bij langdurig of terugkerend ongemak in de  

darmen. Na gebruik van antibiotica en ter  

ondersteuning bij nervositeit of stress.
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