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Informa(e over het gebruik van de homeopathische geneesmiddelen van uw dier:
•

Lees de bijbehorende brief alstublie5 goed door. Voor een goed verloop van
de behandeling is het van belang dat u zich aan de instruc<es houdt.

•

Voor de ruikﬂesjes geldt dat u het aantal schudslagen (Schud het ﬂesje … x
krach(g op de palm van de hand) zo vaak dient uit te
voeren als vermeld in de brief. Het aantal schudslagen
bepaalt namelijk de sterkte van de werking en bepaalt
hoe lang u met het middel kunt doen. Vaker of minder
vaak schudden hee5 hier invloed op.

• Ruikﬂesje: Controleer eerst of het dopje goed op het
ﬂesje zit. Schud het ﬂesje .. x krach(g op de palm
van de hand. Houd het geopende ﬂesje +/- 2 seconden
onder het neusgat van uw dier. Het middel is opgelost in alcohol en wordt
opgenomen door het slijmvlies van de neus.
•

Als uw dier meerdere middelen achtereen gebruikt: houdt de volgorde van
de middelen aan, met in achtneming van de tussen<jd. Er is een
wisselwerking van de middelen op elkaar die bepaald wordt door de
volgorde van geven en de tussen<jd.

•

Als meerdere dieren gebruik maken van hetzelfde middel dan tussen<jds
NIET schudden.
Dus: voor het toedienen 3 x schudden, hond of kat nr 1 laten ruiken, hond of
kat nr 2 laten ruiken, enz. Klaar.

•

Noteer de dag waarop uw dier naar nieuwe poten<es over moet! Dit is
belangrijk voor een goede voortgang van het proces. De oude poten<es kunt
u dan weggooien.

•

Neem contact op met mij als u veranderingen of verslechtering opmerkt bij
uw dier.
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•

Bewaar de middelen niet in direct zonlicht en niet naast een magnetron.

Homeopathische profylaxe Kennelhoest

Homeopathie

Poten(e

Nosode
Kennelhoest

C30

Celzouten

Spag

Inname geneesmiddel
Controleer eerst of het dopje goed op het ﬂesje zit. Schud het ﬂesje 1 x krach(g op
de palm van de hand. Houd het geopende ﬂesje ongeveer 1-2 seconde onder het
neusgat van uw dier.
Start
Gedurende de eerste 3 weken:
1 reukdosis per week
Daarna 1 x per maand gedurende 6 maanden:
1 reukdosis, bijv op de 1e dag van elke maand.
Daarna elke 6 maanden 1 x toedienen.
Als er meerdere honden zijn die het middel toegediend krijgen: zie bijlage.
Deze C30 poten<e kunt u ongeveer 5 jaar toedienen. Daarna is het middel
uitgewerkt en moet u overstappen op een hogere poten<e.

Bewaaradvies: Niet in de buurt van straling (magnetron, mobiele telefoon, enz.) niet in de zon plaatsen.
Ongebruikte middelen bewaart u het best op een donkere plaats. Middelen in gebruik hoeven niet in het
donker bewaard te worden. Verkregen in samenwerking met Zima.
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