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Het gamma AnimaVital is verkrijgbaar bij:

Natuurlijke voedingssupplementen 
en verzorging van Topkwaliteit

Voor een goede gezondheid 
en een  stralend voorkomen 

van uw huisdier

Natuurlijke producten voor honden

MSM/TEA TREE-zalf 250 gr
Zalf met essentiële olie van lavandel en tea 
tree. Zij is speciaal aangewezen bij zomerjeuk, 
bij huidirritatie, bij verminderde weerstand van 
de huid en voor een sneller herstel van de huid

PSYLLIUM PLUS poeder
Met prebiotica   500 gr
Voor een regelmatige stoelgang, 
zachte darminhoud en een
goede darmflora

ALOË VERA SAP + ECHTE 
KAMILLE 500 ml 
Stimuleert & verzacht de spijsver-
tering. Bevat vooral waardevolle 
en verzachtende slijmstoffen, 
enzymen en aminozuren

Zeewier voor hond & kat

ZEEWIER vlokken 500 gr
Bevordert de stofwisseling en 
algemene gezondheid. Zeewier 
is een rijke organische bron van 
mineralen, sporenelementen, 
vitaminen en aminozuren.

AnimaVital, het betere gamma natuurlijke 
voedingssupplementen en verzorging:

       Volkomen natuurlijke en veilige preparaten

       Ontwikkeld door een professioneel team, met meer dan 30 jaar ervaring

       Steunend op de meest recent wetenschappelijke inzichten

Natuurlijke Shampoos voor honden 200 ml

Tea tree 
Deze  shampoo verwijdert 
op een milde wijze de 
huidschilfers, reinigt de 
poriën van de huid en doet 
de vacht glanzen. Ze gaat 
reukontwikkeling tegen en 
geeft een specifieke geur. 
Het heeft een verkoelend 
en heilzaam effect op de 
huid.

Deze verzorgende shampoos met natuurlijke bestanddelen zijn 
speciaal voor blonde, bruine en zwarte vacht en verwijderen op 
een milde wijze de huidschilfers, reinigen de poriën van de huid 
en doen de vacht glanzen. Deze shampoo beschermt ook de 
natuurlijke PH-waarde van de dierenhuid. De milde kleuring zorgt 
ervoor dat het pigment beter doorkomt voor een glanzende kleur.
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Siroop BRONAROME 200 ml 
optimale verzorging van de luchtwegen bij dieren 
in koude en vochtige periodes. Met Oregano en 
Kaneelschors bevat BRONAROME twee etherische 
oliën die zowel algemeen de weerstand verhogen 
als het afweervermogen van de lucht-wegen zelf 
vergroten tegen vreemde indringers. De werking 
wordt afgerond door Eucalyptus radiatia en Niaouli, 
die het oplossen van slijmen bevorderen, vrijer 
helpen te ademen en de prikkel verzachten.

Gamme pour Chiens & Chats

COMPLEX BIOTINE  100 tabl. 1300 mg
topformule met Biergist, kruiden (Heermoes, Brandnetel en 
Blaaswier) en MSM bij doffe vacht en haaruitval, tandbederf, 
zwakke nagels en broze botten

MSM/GLUCOSAMINE 100 tabl. 1400 mg
voor soepel bewegen bij slijtageverschijnselen 
in de gewrichten

SPIRULINA 100 tabl. 500 mg
voor winterse afweer, meer vitaliteit 
en een jeugdig voorkomen

Supplementen in tabletten voor hond & kat Pastas in spuiten

CALMAPAST 25 gr

is een werkzame combinatie van 
magnesium en plantenextracten 
die bijdraagt tot een kalme en 
bedaarde houding bij honden en 
katten. CALMAPAST bevat met 
een goed opneembare vorm van 
magnesium en een hoogwaardig 
passiebloemextract twee basis-
ingrediënten die helpen de geest tot 
rust brengen en beter doen omgaan 
met stressvolle omstandigheden. 
Daarnaast ondersteunt ashwaganda 
of Indiase ginseng het zenuwstelsel
bij spanningen en belastende
omstandigheden & stress.

URINEWEGEN PASTA 25 gr

is een uitgekiende combinatie van 
kruiden zoals brandnetel en veenbessen 
met de passende voedingsstoffen om 
de eliminatie via de urinewegen te 
ondersteunen. URINEWEGEN PASTA 
helpt hierdoor bij honden en katten bij 
te dragen tot de normale functie van het 
urinewegenstelsel.
.

HAARBALLEN PASTA 25 gr

is een uitgekiende combinatie van 
plantenextracten zoals Rode iep, 
Gerst en Aloe vera, die helpt bij 
katten om ingeslikte haren beter te 
evacueren.

Natuurlijke Sprays voor hond & kat
MOND- EN TANDENSPRAY 50 ml       zonder suiker!
draagt bij tot de grondige verzorging van het gebit en een frissere adem bij 
honden en katten. Deze suikervrije spray bevat als voornaamste werkzame 
component de verfrissende essentiële olie van pepermunt, waarvan de 
sterke smaak het huisdier grondig de tanden doet aflikken. Hierdoor wordt 
tandaanslag verwijderd en etensresten verwijderd.  

OORREINIGER  50 ml
draagt bij tot de verzorging en de reiniging van het uitwendige oor van 
honden en katten. Met Propolis en tea tree bevat deze OORREINIGER twee 
ingrediënten die de gevoelige huid van de oren verzachten, de weerstand 
ervan versterken en de celregeneratie erin bevorderen. Dit middel helpt 
tevens oorsmeer, onzuiverheden en vuil op een zachte manier verwijderen

Siroop voor honden

Naturlijke verzorging voor hond & kat

GLANS & ONTKLITTINGSSPRAY 250 ml
Versterkt en verzorgt het haar, stoot stof en zand af 
Met lavendel en citroen tea tree.
Deze spray stoot stof, vuil en zand af, geeft niet af en 
kan gemakkelijk met shampoo worden afgewassen. 
Versterkt en verzorgt het haar, neutraliseert statische 
elektriciteit en geeft een hoge glans na het borstelen.

MSM-ZALF 250 gr
Een breed toepasbare zalf voor 
de typische problemen van huid, 
pels, haren. 
Als uitwendige ondersteuning bij 
blessures: door de de voedende 
en verzachtende MSM 


