
Deze tendens is het resultaat van onderbouwde

visies en jarenlange ervaring. Men is zich steeds

meer bewust van het feit dat mens en dier 

unieke wezens zijn, met een uniek evenwicht en

alleen te beschouwen als één groot geheel.

Een natuurlijk, evenwichtig geheel.

De homeopathie bekijkt mens en dier vanuit dat

samenhangende, natuurlijke evenwicht; zodra die

balans verstoord raakt, treden ziekteverschijnselen

op. Homeopathische middelen hebben in een 

dergelijke situatie een bioregenerende werking.

Niet agressief, maar rustig en geruststellend, 

met kordate doeltreffendheid.

Steeds frequenter en
intensiever worden,
ook in de diergeneeskunde,
homeopathische middelen
toegepast.

.... natuurlijk beter!

Metril Spray
ondersteunt het verloop van de geboorte en
bijhorende processen bij runderen, varkens,
schapen en geiten; stimuleert eetlust en herstel
van het moederdier na de geboorte.

Mamil Phyt Plus injector
ter voorkoming en bestrijding van uierontsteking 
bij runderen.
Lacto Phyt Plus injector
ter voorkoming van uierontsteking bij droogstand.

Nageboorte capsules
ter voorkoming en behandeling van baarmoeder-
ontsteking en voor het doen afkomen van de 
nageboorte bij runderen en schapen.

armeed www.feedfarm.nl

MAMIL PHYT PLUS - LACTO PHYT PLUS

METRIL SPRAY - NAGEBOORTE CAPSULE

zijn aangemelde homeopathische diergeneesmiddellen zonder goed-

gekeurde therapeutische registratie, vrijgesteld van registratieplicht.

wachttijd:      vlees geen      melk geen

Heilzame kracht uit de natuur...



NEW

MMaammiill  PPhhyytt  PPlluuss  &&  LLaaccttoo  PPhhyytt  PPlluuss

Uierontsteking kost geld!
Niet alleen de verminderde melkproductie, maar ook het niet kunnen leveren van melk vormen een schadepost. Voldoende reden om na 
te gaan, in hoeverre homeopathische diergeneesmiddelen ingezet kunnen worden als alternatief vor de klassieke mastitisinjectoren met een
wachttijd.

MMaammiill  PPhhyytt  PPlluuss  - een combinatie van zeven effectieve homeopathische bestanddelen in een gelbasis - kan gebruikt worden bij een acute
uiterontsteking van het rund.

Met LLaaccttoo  PPhhyytt  PPlluuss kan uierontsteking tijdens de droogstand worden voorkomen door het toe te dienen tijdens het droogzetten. 
De bestanddelen hebben dezelfde effecten als bij Mamil Phyt Plus.

Verpakking: doos met 4 injectoren

NNaaggeebboooorrttee  CCaappssuullee

Koeien zijn tijdens het afkalven en in de periode van het herstel van de baarmoeder zeer gevoelig voor infecties. Geboortehulp vormt een
extra risico voor het binnendringen van ziekteverwekkers.

Baarmoederontsteking is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen na het afkalven. Een vlotte geboorte van het kalf en nageboorte
zijn bovendien voorwaarden voor een korte tussenkalftijd. 

Het is zaak de koe tijdens dit delicate proces op een natuurlijke manier te ondersteunen. Dit kan met homeopathische middelen, zoals 
de NNaaggeebboooorrttee  CCaappssuullee - een samengesteld middel bestaande uit vijf verschillende enkelvoudige homeopathische bestanddelen - die zorgen
voor een snel samentrekken van de baarmoeder en een vlot herstel na de geboorte met het oog op een hoge vruchtbaarheid.

Verpakking: doos met 1 capsule en 1 handschoen

MMeettrriill  SSpprraayy  (v/h Mamil Phyt Acut-Oral)

Metril Spray is een samengesteld middel van zeven homeopatische bestanddelen, dat het verloop en de bijbehorende processen onder-
steunt bij runderen, varkens, schapen en geiten. Het ondersteunt de weeen, bevordert de samentrekking van de baarmoeder, voorkomt 
en behandelt de infectie van de baarmoeder en de uier en stimuleert eetlust en herstel van het moederdier na de geboorte.

Metril Spray wordt aangeraden bij;

• slecht vorderende geboorte wegens onrust en onzekerheid van het moederdier
• traag op gang komende melkgift
• uierontsteking
• witvuilen
• baarmoederontsteking
• stofwisselingsstoornissen
• MMA - syndroom

Metril Spray kan afzonderlijk gebruikt worden of in combinatie met antibiotica of andere ondersteunende producten. Bij uierontsteking
wordt sterk aangeraden tevens de Mamil Phyt Plus - injector te gebruiken.

Verpakking: doos met 1 flacon a 200 ml

BBiijj  hheett  ggeebbrruuiikktt  vvaann  hhoommeeooppaatthhiisscchhee  mmiiddddeelleenn  iiss  eerr  ggeeeenn  ggeevvaaaarr  vvoooorr  rreessiidduueenn  iinn  ddee  mmeellkk  eenn  hhooeefftt  mmeenn  dduuss  ggeeeenn
rreekkeenniinngg  ttee  hhoouuddeenn  mmeett  eeeenn  wwaacchhttttiijjdd  vvoooorr  ddee  mmeellkk..

HHoommeeooppaatthhiisscchhee  bbeehhaannddeelliinnggeenn  kkuunnnneenn  nnaaaasstt  eeeenn  kkllaassssiieekkee  tthheerraappiiee  ttooeeggeeppaasstt  wwoorrddeenn  mmeett  hheett  ddooeell,,  hheett  rreessuullttaaaatt
vvaann  eeeenn  kkllaassssiieekkee  tthheerraappiiee  ttee  vveerrbbeetteerreenn  ooff  ddee  bbeehhaannddeelliinnggssdduuuurr  ttee  vveerrkkoorrtteenn..

.... natuurlijk beter!armeed 


