
Vetramil® zalf met enzymrijke  
honing en essentiële oliën
De vettige zalf is goed smeerbaar, werkt verzachtend en 
ondersteunt het natuurlijke helingsproces van de huid. 
De zalf laat zich makkelijk aanbrengen en kan zo nodig 
worden afgedekt met een pleister of een wondgaasje. 
Door de vette samenstelling blijft de zalf ook in een 
natte omgeving goed op zijn plaats. 

Vetramil® de kracht van  
NATUURLIJK HUIDHERSTEL
Vetramil beschermt en zuivert de geprikkelde huid.  
Door de toevoeging van essentiële oliën aan Vetramil 
zalf heeft dit product een bittere smaak, waar dieren 
niet van houden. Dit voorkomt dat dieren de zalf  
oplikken. De zalf is ook geschikt voor gebruik bij katten.  
Een extract van Cardiospermum zorgt voor een rustige 
huid, waardoor de zalf ook heel geschikt is voor de 
behandeling van de huid na insectenbeten.

Vetramil zalf is verkrijgbaar in tubes  
van 10 en 30 gram en in een pot van  
180 gram.

De basis van alle producten is honing met een hoog enzym-gehalte en een lage pH. Het enzym glucose-oxidase 
zorgt in een vochtig milieu voor een langzame afgifte van kleine concentraties waterstofperoxide. Vetramil 
producten zijn geschikt voor grote en kleine dieren.



Vetramil® Clean met enzymrijke  
honing en propyleenglycol
Dit product, op basis van medicinale honing en  
propyleenglycol, is met succes getest door dieren-
artsen bij diverse huidaandoeningen bij kleine en grote 
dieren. Uitermate geschikt voor de verzorging van 
grotere plekken die niet kunnen worden afgedekt, 
de nabehandeling van abcessen, de oren (uitwendige 
gehoorgang) en voor alle plekken waar de vette 
honingzalf niet gewenst is. 

Vetramil® de kracht van  
NATUURLIJK HUIDHERSTEL
De vloeistof werkt zuiverend en de kwetsbare huid herstelt mooi.  
Door toevoeging van propyleenglycol verspreidt het zich goed en geeft  
het een licht indrogend effect. 

Vetramil clean is verkrijgbaar in een flacon van 100 en 250 ml

Vetramil® Derma Shampoo met  
enzymrijke honing en Aloë Vera
Speciaal ontwikkeld voor honden met een geprikkelde 
huid en een slechte vacht. De pH van de shampoo is 
afgestemd op de zuurgraad van de hondenhuid en tast 
de natuurlijke vetlaag niet aan. De shampoo met enzym-
rijke honing en plantaardige antioxidanten is zuiverend 
en rustgevend, met name voor de gevoelige huid.  
Het Aloë Vera extract werkt hydraterend en verzorgend. 
Castor olie is goed voor de conditie van de vacht en 
geeft een mooie glans.

Vetramil® de kracht van NATUURLIJK 
HUID- en VACHT HERSTEL
Geschikt voor regelmatig gebruik bij volwassen honden 
en puppies vanaf zes weken. Vetramil Derma Shampoo 
is vrij van kleurstoffen en parabenen! 

Doseer met het maatcupje 10 ml shampoo en voeg die 
toe aan twee liter handwarm water. Goed mengen en de 
shampoo met een spons over de hele vacht  
verdelen. Grondig inmasseren en daarna  
goed afspoelen met voldoende  
schoon, handwarm water.

Verkrijgbaar in een  
flacon van 150 ml

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over deze producten  
kunt u contact opnemen met NML health op 0031-(0)294-455888  
of een mail sturen naar info@nmlhealth.com.

Sinds de introductie in 2005 zijn Vetramil producten een begrip geworden voor mensen die hun dieren een 
gezonde huid toewensen. De serie is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. 



Vetramil Paw Wax met enzymrijke  
honing en amandelolie
Vetramil pootjeswas met honing is speciaal ontwikkeld 
ter bescherming van de voetkussens van honden. Voor in 
de zomer als bescherming tegen heet asfalt, bijvoorbeeld 
bij lopen naast de fiets of bij mogelijke beschadiging op 
ruw terrein. In de winter bij contact met sneeuw, pekel 
of ijs. Maar ook voor binnenshuis ter voorkoming van 
glijden op een gladde vloer.

Vetramil® de kracht van NATUURLIJKE 
POOTJES VERZORGING

Voor meer informatie:  
kijk op www.nmlhealth.com

De zuivere enzymrijke honing heeft weldadige eigenschappen voor de voetzooltjes.  
Natuurlijke antioxidanten en enzymen zuiveren en kalmeren de huid. Amandelolie bevat een 
hoge concentratie vitamine E, die de huid beschermt tegen zonlicht en zuurstofradicalen.  
De bijenwas vormt een beschermend laagje en het toegevoegde  
bittertje voorkomt dat honden de was oplikken. De etherische 
oliën in Vetramil Wax zijn goed voor een stevige huid  
en helpen bij het voorkomen van beschadigingen.  
Vetramil Paw wax is vrij van parabenen.

Verkrijgbaar in een pot van 120 g


