
DE VOORDELEN 
VAN PROBIOTICA 

VOOR JOUW HOND



Wat is een probioticum?

Veterinaire probiotica zijn levende, ‘goede’ bacteriën 
die, wanneer ze in voldoende hoeveelheden gegeven 
worden, de darmgezondheid bij honden helpen 
bevorderen en het immuunsysteem helpen versterken.

Bacteriën: goed of slecht?

Het normale darmkanaal van een hond bevat 
duizenden verschillende soorten bacteriën, zowel 
goede als mogelijk schadelijke. In een gezonde darm 
zijn de gezonde en schadelijke bacteriën met elkaar in 
evenwicht. Deze balans kan echter verstoord raken 
door stress, ziekte of een behandeling met antibiotica. 
Het toevoegen van probiotica aan de voeding kan de 
darmgezondheid helpen behouden.

De voordelen van probiotica

Bij de mens zijn de voordelen van probiotica algemeen 
bekend. Levende bacteriën uit bijvoorbeeld yoghurt 
helpen de gezonde en schadelijke bacteriën in de 
darmen in balans te houden. Dit helpt ons 
immuunsysteem te stimuleren en de darmen na een 
antibioticakuur opnieuw te voorzien van nuttige 
bacteriën.

Het goede nieuws is dat ook huisdieren van probiotica 
kunnen profiteren.

Door probiotica te geven kunnen eigenaren het 
natuurlijke afweersysteem van hun hond helpen 
versterken, de spijsvertering bevorderen en extra 
ondersteuning geven bij stress of ziekte.
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Hoe kan probiotica jouw hond helpen

Net als mensen hebben ook huisdieren baat bij de juiste 
balans tussen gezonde en schadelijke bacteriën in de 
darmen.
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Spijsvertering

Door de groei van schadelijke 
bacteriën zoals Clostridium 
perfringens te remmen en goede 
bacteriën zoals Lactobacillen te 
ondersteunen, dragen bepaalde 
probiotica bij aan de voedingsonder-
steuning en helpen ze een gezond 
maag-darmkanaal te ondersteunen. 
Dit kan zorgen voor stevigere 
ontlasting en minder winderigheid. 
Probiotica kunnen ook helpen 
buikpijn en dunne ontlasting, 
veroorzaakt door een onbalans in  
de darmflora, te voorkomen.

 
Immuunsysteem

De darm bevat meer dan 70% van 
alle immuuncellen van het lichaam en 
90% van de cellen die antilichamen 
produceren. Een onbalans in de 
darmflora kan het immuunsysteem 
verstoren, waardoor je hond 
gevoeliger wordt voor infectie. 
Bepaalde soorten probiotica helpen 
het immuunsysteem van je hond te 
ondersteunen.



Niet alle probiotica zijn hetzelfde

Elke probioticumstam biedt de gastheer andere 
voordelen. Ze zijn niet allemaal werkzaam bij de hond 
en ze zijn niet altijd bestand tegen de zuurgraad van de 
maag.  
 
Daarom hebben we FortiFlora® ontwikkeld met een 
speciale technologie die garandeert dat de goede 
bacteriën de darmen bereiken als ze nog levensvatbaar 
zijn, in de juiste hoeveelheden om het verschil te 
kunnen maken.

FortiFlora�: Bewezen werkzame 
probiotica voor jouw hond

FortiFlora® wordt geproduceerd met behulp van de 
Purina® micro-capsuletechnologie. Deze garandeert 
dat de goede bacteriën de darmen bereiken als ze nog 
levensvatbaar zijn, in de juiste hoeveelheden om het 
positieve verschil te kunnen maken.

Bescherming 
tegen 
temperatuur

Bescherming tegen vocht en 
afbraak

De levende 
SF68, klaar om 
in de darm te 
worden 
afgegeven

Eigen micro-capsuletechnologie 
Garandeert de levensvatbaarheid van het probioticum



by veterinarians

probiotic
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Met FortiFlora® kun je vertrouwen op deze voordelen:

• Gegarandeerde hoeveelheid goede bacteriën
• Bewezen resultaten
• Aanbevolen door veel dierenartsen

 

FortiFlora� 

Het unieke probioticum van PURINA® PRO PLAN® 
voor honden van alle leeftijden. FortiFlora® is speciaal 
samengesteld om honden van probiotica te laten 
profiteren.

WERKZAAM: Wetenschappelijke onderzoeken 
hebben aangetoond dat de unieke SF68-stam in 
FortiFlora® een sterk immuunsysteem bevordert en 
de darmgezondheid verbetert.

EENVOUDIG: FortiFlora® is heel gemakkelijk aan de 
voeding toe te voegen. Simpelweg eenmaal per dag 
een zakje over het droog- of natvoer van jouw hond 
strooien.

HEERLIJK: Honden zijn dol op de smaak van 
FortiFlora®. Als je het zakje over het voer van je hond 
strooit, weet je zeker dat hij zijn bak helemaal leeg 
eet. FortiFlora® kan ook gebruikt worden om honden 
met weinig eetlust weer aan het eten te krijgen.



Wanneer FortiFlora� te gebruiken

• Bij spijsverteringsstoornissen, variërend van een 
maag-darmontsteking tot winderigheid en dunne 
ontlasting.

• In stressvolle periodes, zoals bij een verblijf in een 
dierenpension, een verhuizing, reizen, de komst van 
nieuwe huisdieren, hondenshows of opname in een 
dierenkliniek.

• Na een antibioticabehandeling kunnen de goede 
en slechte bacteriën in de darm vernietigd zijn. 
FortiFlora® voorziet de darm weer van goede 
bacteriën. Voeg FortiFlora® voor, tijdens en na een 
antibioticakuur toe aan het voer van jouw hond zodat 
deze hier maximaal van profiteert.

• Voor puppy’s kan de ondersteuning van FortiFlora® 
waardevol zijn tijdens het spenen, na vaccinatie 
en als het dier naar een nieuw huis gaat. Het 
ondersteunt niet alleen de darmgezondheid, maar 
ook het ontwikkelende immuunsysteem.

• Bij oudere honden wordt het evenwicht in de 
darmen gemakkelijker verstoord. FortiFlora® biedt 
extra ondersteuning om je hond gezond te houden.

Dagelijkse hoeveelheid:

De hoeveelheid FortiFlora® hoeft niet aangepast te worden 
aan het gewicht of de grootte van jouw hond.

Door één zakje per dag aan de voeding 
van je hond toe te voegen, kun je zijn 

darmflora op een eenvoudige en voor je 
hond smakelijke manier in balans helpen 

houden en blijven de darmen van je 
hond gezond.

1
ZAKJE 

PER DAG



PURINA� PRO PLAN�: diervoeding 
waar je op kunt vertrouwen

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS worden 
bevestigd door recent wetenschappelijk onderzoek. 
De nieuwste voedingskundige inzichten liggen ten 
grondslag aan de meest innovatieve en effectieve 
formules. Door de voeding van jouw hond aan te vullen 
met FortiFlora® kun je ervan op aan dat jouw hond 
profiteert van de voordelen van probiotica. FortiFlora® 
helpt de darmgezondheid te bevorderen, de darmflora 
in balans te houden en een sterk immuunsysteem te 
ondersteunen.



Neem voor meer informatie contact op met jouw 
dierenarts of met Nestlé Purina via 0800-0228383.

PURINA� PRO PLAN�

FORTIFLORA�


