
Pet Remedy Vakantie set 
 
PET REMEDY BEVAT 
Essentiële oliën van vetiver en valeriaan, 4-allylanisol, limoneen, pineen en vetiverol. 
 
HOE WERKT PET REMEDY 
De unieke combinatie van valeriaan en etherische oliën helpt de zenuwen op een natuurlijke manier 
kalmeren bij gespannen dieren. 
 
Het werkt door de productie te versterken van het lichaamseigen Gamma-aminoboterzuur, een 
natuurlijk stofje dat wordt geproduceerd door de hersenen. Wanneer het lichaam gestresst is, wordt dit 
stofje van zenuw naar zenuw gezonden als een natuurlijk kalmerende boodschap. 
 
Door de natuurlijke bestanddelen en de lage concentratie van de essentiële oliën, is Pet Remedy zeer 
mild en aangenaam voor jouw huisdier. 
 
INHOUD 

- 2x Pet Remedy kalmerende spray 15ml 
- 5x Pet Remedy kalmerende doekjes 

 
INSTRUCTIE 
Bekijk de omschrijving van de individuele producten voor de juiste instructie van de spray en doekjes. 
 
Indien je huisdier signalen van agressiviteit of overmatig stress/angst vertoont, is het advies om contact 
op te nemen met een dierenarts. 
 
KLINISCH BEWEZEN 
Er wordt zeer toegewijd gewerkt om Pet Remedy aan alle verwachtingen van huisdiereigenaren te 
laten voldoen. Er zijn diverse studies uitgevoerd die aantonen dat Pet Remedy effectief is: 

- 2013 - Exeter University: Studie bij 28 honden 
- 2013 - ABC, Manchester: Studie bij 60 honden  
- 2014 - ABC, Manchester: Studie bij 66 honden 
- 2016/17 - Universiteit van Lissabon: Studie bij katten 
- 2017 - Bristol University: Studie bij konijnen 
- 2016/17 – Sparsholt College:  Studie bij katten 
- 2016/17 – Sparsholt College:  Studie bij knaagdieren 

Uit de resultaten van alle studies komt consistent naar voren dat Pet Remedy een effectief, natuurlijk 
hulpmiddel is om gespannen dieren te kalmeren.  
 
Pet Remedy kan je huisdier oplettender maken. Zo kun je werken aan gedragsverandering en het 
opbouwen van zelfvertrouwen. 
 
Pet Remedy wordt geproduceerd in Engeland en is gepatenteerd onder registratie-nummer: 
GB2474042 & GB2535916 
  



Wat als ik Pet Remedy heb gebruikt en mijn dier nog steeds gespannen overkomt? 
Bedenk dat Pet Remedy alleen helpt om opgewonden zenuwen te kalmeren. Er kan nog steeds 
sprake zijn van aangeleerd/reactief gedrag wat verholpen moet worden. Je huisdier kan zich 
aanvankelijk op dezelfde manier gedragen als wanneer hij gespannen of onrustig is, zelfs als de 
zenuwcellen gekalmeerd zijn. Bijvoorbeeld, als de deurbel gaat kan de hond nog steeds reageren 
door te blaffen. Een associatie hoeft niet van stress te komen.   
 

 Pet Remedy spray & doekjes 

- Buiten het bereik van kinderen houden. 
- Pet Remedy bevat essentiële oliën van vetiver en valeriaan, 4-allylanisol, limoneen, 

pineen en vetiverol. 
- Kan een allergische reactie veroorzaken. 
- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 
- Na inslikken: de mond spoelen en een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. 
- Bij het inwinnen van medisch advies: de verpakking of het etiket tonen. 

 


