
Indicaties 

PUUR Herny (voorheen Puur Hernia) is een aanvullend diervoeder dat kan worden ingezet ter ondersteuning van 
de wervelkolom. Door zich vooral op de tussenwervelschrijven te richten wordt de soepelheid van de gewrichten 
behouden. Puur Herny vermindert plaatselijke vochtophoping en druk op het ruggenmerg en bevordert zo de 
genezing van beschadigd zenuwweefsel. 

 
Samenstelling 

Verdund extract van Sint Janskruid (Hypericum perforatum) en valkruid (Arnica montana). Alcohol 35% v/v. 
 
Eigenschappen per ingrediënt 

Valkruid (Arnica montana) Is een zeer heilzame plant. Arnica bevat de stoffen helenaline en dyhydrohelenaline 
(sesquiterpenen) deze helpen ter bescherming van gezonde cellen. Bovendien zijn ze goed voor de zenuwen en 
de tussenwervelschijven. Sint Janskruid (Hypericum perforatum) werkt ontspannend en is goed voor het 
zenuwstelsel. Bovendien heeft Sint Janskruid een celbeschermend effect. 
 
 
Adviezen voor gebruik 

Zorg voor rustige gelijkmatige beweging, vermijd snel stoppen zoals bij spelen. Ook het gebruik van een halsband 
moet worden vermeden.  
 
Behandelingsduur 

In een acute situatie is de duur van de behandeling relatief kort. Dit kan variëren van enkele dagen tot 3 weken. 
Ga bij verbetering nog enige dagen door met toediening van dit product.  
Bij langdurig ongemak is het effect meestal zichtbaar na 1 tot 3 weken. Bij verbetering kan overgaan worden op 
een onderhoudsdosering. Dit is meestal de helft van de aangegeven dosering op de verpakking. Kijk bij het 
doseren van dit product goed naar de reactie van het dier. In het begin kan een hogere dosering nodig zijn, dit 
product kan veilig in een dubbele dosering gegeven worden. Verlaag de dosering geleidelijk tot een zo laag 
mogelijke dosering.  
Dit product kan blijvend worden gegeven. Het is raadzaam om na iedere 6 tot 8 weken een stopweek in te lassen. 
Zodoende kan na de stopweek de ‘prikkel’ opnieuw worden aangeboden. Hervat de behandeling direct indien 
daartoe aanleiding is.  
 
Bewaar advies 

Vermijd direct zonlicht en bewaar dit product droog en bij een temperatuur tussen 5-20C. Buiten bereik van 
kinderen houden. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op het etiket en het doosje.  
 
Synergie en combinaties met andere producten 

Dit product kan zonder bezwaar worden ingezet in combinatie met andere natuurlijke gezondheidsproducten en 
reguliere geneesmiddelen, zoals pijnstillers. PUUR Plus kan zeer goed worden gegeven naast de PUUR Herny. 
Voor meer spierkracht kan de PUUR Spieropbouw of Phytonics Muscle support gegeven worden deze producten 
stimuleren de spiergroei en zorgen zo voor meer kracht.  
 
Contra-indicaties 

Tijdens dracht en lactatie altijd in overleg met de behandelend dierenarts toepassen.  
 
Bijwerkingen 

Tot op heden zijn bijwerkingen van dit product niet bekend of gemeld. Bij een aantal verdunningen en extracten 
kan bij de start van de behandeling een kortdurende verergering plaatsvinden. Dit betekent dat het dier reageert 
op het product. Bij ernstige toename dosering halveren of tijdelijk stoppen en daarna weer rustig opbouwen. 
 
Inhoud 

50 ml. 
  
Verpakking 

Druppelflacon. 

 


