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PRODUCTTEST: Beaphar voor de hond

Een hond is vaak als een kind in huis. Hij maakt volop deel uit van de familie en heeft dus ook
heel wat aandacht en zorg nodig om zich bij jou thuis te voelen. Hem af en toe eens flink
verwennen kan dus zeker geen kwaad!
Bij Beaphar is kwaliteit het sleutelwoord. Als veterinair farmaceutisch bedrijf voldoen zij aan de
Europese EEC 91/412 richtlijnen. Deze richtlijnen worden aangeduid als “GMP” ofwel Good
Manufacturing Practice. Hiermee voldoet Beaphar aan alle gestelde eisen om de productie van
veterinaire medicijnen en alle andere producten continu te waarborgen.
Een hond is het gelukkigst als hij gezond is en goed in zijn vel zit. Daarom is het belangrijk dat
je de hond goed verzorgt.
Voeding en lekkers
Honden worden -net als wij mensen- gelukkig van lekker eten. Dus als je een keertje wilt
uitpakken of hem wilt verwennen omdat hij goed gedrag vertoont, dan kun je hem een lekker
hondenkoekje geven.
Beaphar is een farmaceutisch bedrijf dat al 75 jaar producten voor huisdieren produceert. Zij
verkopen hygiëne- en verzorgingsproducten voor honden, katten, knaagdieren, vogels en
reptielen. Hun missie is om innovatieve, nieuwe oplossingen te ontwerpen die voor iedereen
toegankelijk zijn en die bijdragen tot een betere gezondheid van dieren. Reden genoeg om de
trouwe viervoeters van de redactie eens te laten testen wat de Beaphar producten te bieden
hebben:
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Beaphar Mondwater wordt toegevoegd aan het drinkwater, gaat de vorming van tandplak tegen
en zorgt voor een frisse adem bij hond of kat + Beaphar Dental Sticks met ingrediënten
specifiek voor dagelijkse gebitsverzorging.
Net zoals bij ons mensen is het gebit van je huisdier goud waard en dient het gepleegd te
worden. Zij kunnen het ons niet zeggen als ze tandpijn hebben en volgens onze dierenarts is dit
vaak voorkomend bij de Belgische (en Nederlandse) huisdieren.

De Dental Sticks vonden onze honden om te starten al lekker en door hun vorm dragen ze bij
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aan de verzorging van het gebit en ze gaan ook mondgeur tegen. Het mondwater is dan weer
een eenvoudige manier om er voor te zorgen dat ook je hond (of kat) dagelijks een verse
mondgeur heeft, want laten we eerlijk wezen, honden kunnen soms hinderlijke mondgeur
hebben. Dus hier bied Beaphar 2 eenvoudige oplossingen om de tandjes van je viervoeter op
peil te houden.

De Vermicon Line-On op basis van Dimethicon immobiliseert vlooien, teken en insecten zoals
muggen, mijten, luizen, zandvliegen enz. op een louter fysieke wijze. De Line-On bevat geen
chemische insecticiden.
Dit is dan weer bescherming voor de honden op lange boswandelingen, Beophar Vermicon
zorgt er dus voor dat je hond geen last heeft van die lastige beestjes maar ook dat hij of zij
beschermd is tegen die lastige en gevaarlijke teken!
Gebruiksadvies: Breng de inhoud van 1 pipet direct op de huid aan, in één rechte lijn op de rug
van het dier te beginnen bij de nek tot aan de staart. Herhaal de behandeling elke 4 weken of
na elke wasbeurt.
Voor het wassen van onze trouwe viervoeters testen wij 3 verschillende shampoos van
Beaphar:
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Shampoo Bubbels Glanzende Vacht voor een glanzende en zijdezachte vacht.
0% parabenen en een vrij neutrale shampoo voor honden die vaker in bad moeten omdat ze
veel buiten zijn. Aangename geur die niet overdreven geparfumeerd is zodat je hond ruikt zoals
een hond…
Shampoo Bubbels Langdurig Ontgeurend voorkomt het snel terug opkomen van de
onaangename geur van de vacht van je hond.
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Zorgt voor een gezonde, frisse en geparfumeerde vacht. De shampoo heeft een neutrale pHwaarde en is geschikt voor de meest gevoelige huidtypes. De hond van Kelly heeft veel en vaak
last van sterke geurontwikkeling, sinds ze deze shampoo test merkte ze al snel een beduidende
verbetering voor het probleem.

Shampoo Anti-Roos van Beaphar is speciaal geschikt voor honden en katten met een
gevoelige huid.
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De Shampoo Anti-Roos bevat calendula olie en salicylzuur tegen roosvorming. Deze Anti-Roos
shampoo reinigt de vacht en de huid zonder de natuurlijke beschermlaag van de huid aan te
tasten. De shampoo heeft een pH-waarde afgestemd op de honden- en kattenhuid.

Deze was dan weer in test op mijn eigen ruwhaarteckel die vaak last heeft van roos. Bij de
driemaandelijkse trimbeurt word ze steevast gewassen met antiroos shampoo en nu kunnen we
dit ook thuis doen bij de tussentijdse wasbeurten. De shampoo is zeer effectief tegen het
probleem en je merkt ook dat ze zich veel minder gaat krabben.
www.beaphar.com
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