
LUCHTWEGKRUIDEN 
FORTE HOND/KAT 300G.

Samenstelling

Fenegriek (Trigonella foenum graecum), Venkel (Foeniculum vulgare), Zoethout (Glycyrrhiza 
glabra), Salmiakzout (Ammonium chloride), Anijs (Pimpinella anisum), IJslands mos (Cetraria 
islandica), Salie (Salvia officinalis), Smalle weegbree (Plantago lanceolata), Kattenklauw (Uncaria 
tomentosa), Tijm (Thymus vulgaris), magnesiumcitraat, l-tryptofaan, niacinamide, pyridoxine HCl, 
Pepermunt (Mentha piperita), Hop (Humulus lupulus), Meidoorn (Crataegus oxyacantha), Melisse 
(Melissa officinalis), Sint Janskruid (Hypericum perforatum), zinc picolinate, Tempelboom (Ginkgo 
biloba), inositol, Vitamine C (acidum ascorbicum), methylsulfonylmethaan, l-lysine, Pau d’arco, 
Grote weegbree (Plantago major), Rode zonnehoed (Echinacea purpurea), Eucalytus (Eucalyptus 
globulus).  

Geschikt voor: 

Hond en Kat.

Niet gebruiken bij:

Tijdens de dracht en lactatieperiode. Tenzij de dierenarts of therapeut anders voorschrijft.

Dosering:

Hond > 25 kg: 1 tot 2 maal daags 1 maatschep met een lensje erop.

Hond 10 – 25 kg: 1 tot 2 maal daags 1 maatschep met een lensje erop.

Hond en kat < 10 kg: 1 tot 2 maal daags 1 afgestreken maatschep

Mengen door het voer.

Bewaaradviezen:

Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren.



LUCHTWEGKRUIDEN 
FORTE PAARD/PONY 1KG.

Samenstelling

Fenegriek (Trigonella foenum graecum), Venkel (Foeniculum vulgare), Zoethout (Glycyrrhiza 
glabra), Salmiakzout (Ammonium chloride), Anijs (Pimpinella anisum), IJslands mos (Cetraria 
islandica), Salie (Salvia officinalis), Smalle weegbree (Plantago lanceolata), Kattenklauw (Uncaria 
tomentosa), Tijm (Thymus vulgaris), magnesiumcitraat, l-tryptofaan, niacinamide, pyridoxine HCl, 
Pepermunt (Mentha piperita), Hop (Humulus lupulus), Meidoorn (Crataegus oxyacantha), Melisse 
(Melissa officinalis), Sint Janskruid (Hypericum perforatum), zinc picolinate, Tempelboom (Ginkgo 
biloba), inositol, Vitamine C (acidum ascorbicum), methylsulfonylmethaan, l-lysine, Pau d’arco, 
Grote weegbree (Plantago major), Rode zonnehoed (Echinacea purpurea), Eucalytus (Eucalyptus 
globulus).  

Geschikt voor: 

Paard en Pony.

Niet gebruiken bij:

Tijdens de dracht en lactatieperiode. Tenzij de dierenarts of therapeut anders voorschrijft.

Dosering:

1 tot 2 maal daags 1 afgestreken maatschep door het voer. 

1 afgestreken maatschep bevat 15 gram. Mengen door het voer.

Bewaaradviezen:

Droog, donker, koel en buiten bereik van kinderen bewaren.


