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VOOR  HOND  EN  KAT

door dierenarts ontwikkeld

ZELFS  BIJ  KATTEN

geen bewerkingen

ZUINIG  IN  GEBRUIK

Makkelijk te doseren

FYTO-
SUPPLE
MENTEN
CarniVoer is ontstaan om dieren van klanten

te helpen in onze dierenkliniek (Sterkliniek

Any Animal). “Voeding is je medicijn” is een

uitspraak van Hippocrates die ook geldt voor

je hond en kat.

 

Naast de voeding zelf zijn de kruiden in de

voeding van je hond en kat van belang.

Zoogdieren en planten zijn beide

evolutionair ontstaan uit plankton. Er is dus

een parallelle  ontwikkeling van zoogdieren

en planten. Kruiden en planten hebben een

continue interactie met de hond en kat

gehad. Je hond en kat hebben receptoren

op hun cellen zitten voor de werkzame

bestanddelen van kruiden.

CarniVoer heeft een goed doordacht

assortiment kruiden die je hond of kat een

fitter leven geven of bepaalde klachten

kunnen verminderen.

VOOR ALLE SOORTEN VOEDING

WAAROM FYTO-SUPPLEMENTEN VAN CARNIVOER 1
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SAMEN
VATTING IK EET WAT IK NORMAAL IN DE

NATUUR ZOU VINDEN

FYTO-SUPPLEMENTEN VAN CARNIVOER SAMENVATTING

CarniVoer heeft de visie dat geen hond of kat gelijk is aan een andere hond of kat. 
Het zijn individuen die weer ieder specifiek op voeding reageren, net zoals wij mensen.
Dieren en ook wij mensen hebben een co-evolutie met planten gehad. We hebben elkaar nodig.

Kruiden bevatten stoffen die je dier kunnen ondersteunen in de gezondheid.

 
Onze fyto-supplementen bestaan uit biologisch geteelde kruiden, bessen en groenten in de juiste

verhoudingen!  

Het is enkel gedroogd en fijn gemalen. Er zijn geen andere bewerkingen gedaan. 

Er zijn geen toevoegingen gedaan zoals kleur-, geur- en smaakstoffen, conserveringsmiddelen of wat

dan ook. 

Het is puur natuur in een potje wat een gunstige invloed op de gezondheid van je hond of kat heeft. 

 

Is geschikt om als aanvulling te combineren bij alle soorten voedingen. 

Brok, blik, diner, KVV, zelfgestelde maaltijden, rauwe voeding. 

Tip: bij brokvoeding het poeder licht bevochtigen om verstuiven te voorkomen.

 

Fyto-supplement Adaptogeen, Nier ondersteuning en Lever ondersteuning alternerend geven. Dat

wil zeggen drie weken geven en dan een week niet, drie weken geven, een week niet enz.

 

De Fyto-supplementen lijn wordt ontwikkeld door onze dierenarts Erwin van Gijtenbeek. 

Naast dierenarts is hij ook osteopaat voor dieren, acupuncturist voor dieren, orthomoluculair

geneeskundige en  kPNI therapeut. Erwin is 6 dagen in de week praktiserend dierenarts in zijn

dierenkliniek waardoor hij goed kan inspelen wat er leeft betreft de gezondheid bij honden en katten. 

 
Fyto-supplement Basis 
Dit supplement is ontwikkeld om de voeding van honden en katten te kunnen aanvullen op een zo

natuurlijk mogelijke manier! En aangepast aan de situatie van het dier zoals leeftijd en beweging.

Bijna alle diervoedingen wordt aangevuld met additieven, vitamines en mineralen om er een

complete voeding van te maken. Deze aanvullingen zijn bijna nooit natuurlijk. Daarnaast moeten de

voedingsstoffen in een voeding opgenomen kúnnen worden door de hond of kat. 

 

Kruiden en bessen bevatten voedingsstoffen die de correcte werking van cellen ondersteunen,

bescherming bieden tegen allerlei schadelijke stoffen en ze ondersteunen het afweersysteem.

Kruiden zijn noodzakelijk voor het correct aansturen van het DNA en daarmee een correcte functie

van de cellen (nutrigenomics) bevorderen.
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SAMEN
VATTING IK EET WAT IK NORMAAL IN DE

NATUUR ZOU VINDEN

FYTO-SUPPLEMENTEN VAN CARNIVOER SAMENVATTING

Fyto-supplement maag-darm
Dit kruidensupplement is in eerste instantie ontwikkeld voor zijn eigen hond van onze dierenarts. Zijn

Border Collie had geregeld dunne ontlasting terwijl de hond helemaal gezond was en geen worm- of

giardia besmetting etc. Een Border Collie kan hoog in energie zijn en ze zijn vaak gevoelig op de

maag-darmen. 

 

Er zijn meerdere rassen of honden die dat ook hebben. Als de hond in actie is geweest of iets

spannend vind dan zie je dat aan de ontlasting. Deze is dan vaak dunner om bij de volgende keer

weer mooi stevig te zijn. Door een klein beetje fyto-supplement maag-darm aan de voeding toe te

voegen is de kans op wisselende ontlasting vele malen kleiner.

 

Fyto-supplement Adaptogenen
Is niet alleen een natuurlijke rustgever. Die overigens niet versuffend en verslavend is.

Het kan ook ingezet worden bij vermoeidheid, gewichtstoename, ziektegevoeligheid en koude

gevoeligheid.  Altijd na controle van een dierenarts!

 

Vele klachten en klachtjes bij honden en katten worden veroorzaakt door de omgeving waarin ze

leven. We ontkomen in de huidige maatschappij niet aan stressfactoren. De bijnier kan hierdoor

uitgeput raken waardoor je hond of kat cortisol resistent wordt. Deze disbalans is niet goed voor het

lichaam en kan resulteren in klachten. 

Fyto-supplement Adaptogenen helpt de balans weer herstellen. Alle kruiden in dit supplement

bevatten stoffen met een positieve invloed op de serotonine productie en de kalmering van de stress

as (HPA-as). 

 

Fyto-supplement Nier ondersteuning 
In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) ligt in de nieren de Qi; de levensenergie. 

De nieren zijn een essentieel orgaan van je hond en kat die helpen afvalstoffen uit het lichaam te

halen. Helaas ontwikkelen veel honden en katten nierproblemen. Zeker op oudere leeftijd. 

Dit fyto-supplement ondersteunt de vitaliteit van de nieren en bevordert de functies van dit orgaan. 

 

Kan alternerend gegeven worden aan dieren vanaf 7 jaar.

Als bij een dierenarts de diagnose is gesteld dat de nieren niet meer goed werken en beschadigd zijn

dan mag dit fyto-supplement gegeven worden. 

Het zal de nieren niet kunnen herstellen maar kan wel ondersteunend werken voor dat deel van de

nieren wat nog wel functioneerd. 

Copyright © CarniVoer 
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SAMEN
VATTING IK EET WAT IK NORMAAL IN DE

NATUUR ZOU VINDEN

FYTO-SUPPLEMENTEN VAN CARNIVOER SAMENVATTING

Fyto-supplement Lever ondersteuning
De lever van je hond of kat heeft enorm veel functies. Zo helpt de lever bij de vet-. eiwit- en

koolhydraatstofwisseling. En ook voor opslag van vitaminen, detoxificatie van lichaamsvreemde

stoffen en functies in het afweersysteem. 

Zonder lever kan je niet leven. Wees lief voor de lever en help dit orgaan af en toe bij de hond of kat. 

 

Geef dit fyto-supplement op een leeftijd van 7-8 jaar alternerend.

 

Geef dit fyto-supplement als een kuur na een operatie, na een antibiotica kuur, gebruik van medicatie

of vaccinatie. Kortom na iedere chemische belasting die een hond of kat heeft ondergaan. 

 

Fyto-supplement Chorella/Spirulina
Huisdieren worden iedere dag ouder. Dit verouderingsproces gaat gepaard met veranderingen in het

lichaam en een afname van lichaamscellen. Ook neemt de kans op foute celdelingen toe binnen het

eigen DNA. Dit fyto-supplement remt voortijdige verouderingen biedt bescherming tegen foutieve

processen in de cellen. 

 

Het ondersteunt een betere functie van de cel waardoor je hond of kat gezonder kan blijven. 

 

Dit fyto-supplement is in staat om zware metalen zoals cadmium, aluminium en lood te binden.

Waardoor het het lichaam kan verlaten via de ontlasting en niet in de weefsels opgeslagen worden.

 

Het bevat vele anti-oxidanten.

 

CarniVoer adviseert het supplement dagelijks te gebruiken. Het effect is enkel goed te merken als het

langdurig en constant gegeven wordt. 
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FYTO-SUPPLEMENT BASIS 
Eén van de kruidenmixen uit ons assortiment is het 

fyto-supplement basis. Dit kruidenmengsel kan als

aanvulling door elke voeding van je hond of kat gegeven

worden. Dit fyto-supplement is geschikt voor katten en

honden.

 

Het is een mengsel van kruiden die de vertering ondersteunt

en de vrije radicalen in het lichaam doet verminderen. Op

deze manier wordt de fitheid van je hond of kat verbeterd.  

Voeding is een individuele zaak. Losse supplementen van

CarniVoer maken het voor jou mogelijk een complete en

specifieke maaltijd te maken die op je hond of kat is

afgestemd.

INGREDIËNTEN EN WAT

DOEN ZE
Wat doen de ingrediënten van dit kruidenmengsel voor je

hond of kat?

De kamille helpt het maag darmstelsel met de vertering. 

De artisjok ondersteunt de maag en de lever metabolisatie. 

Curcuma is een panacea en een indirecte antioxidant.

Marjolein werkt tegen krampen en mogelijke constipatie. 

De bosbessen bevatten vele bioflavonoïden wat indirecte

antioxidanten zijn. 

 

Alle ingrediënten bevatten veel monoterpenen,

sesquiterpenen en andere essentiële plantenstoffen met een

positieve invloed op de gezondheid van je hond of kat.

Verder bevatten de kruiden vitamine A en vele B vitaminen.

 

Met dit natuurlijke fyto-supplement geef je een goede

ondersteuning voor een zo gezond mogelijke voeding voor je

geliefde huisdier! 

FYTO-SUPPLEMENT BASIS   5
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FYTO-SUPPLEMENT 

MAAG-DARM
Honden en katten kunnen vaak lijden aan maag-darm

klachten. Het is een veelvuldig voorkomend probleem op

het spreekuur bij dierenartsen. 

 

Honden en katten gaan meer gras eten als ze last hebben

van hun maag. Ook kunnen ze trager gaan eten. Stinkende

flatulentie (scheten laten) en rommelen in de buik. Al dan

niet gepaard gaande met dunne ontlasting. Uiteraard neem

je met dit soort klachten eerst contact op met je dierenarts

om ernstige dingen uit te sluiten. 

 

CarniVoer heeft een kruidenmix ontwikkeld voor een goede

maag- en darmfunctie. Het heeft een maagversterkende

invloed en stimuleert de darmwerking. Het ondersteunt een

gezonde spijsvertering 

INGREDIËNTEN EN WAT

DOEN ZE
Wat doen de ingrediënten van dit kruidenmengsel voor je

hond of kat?

Gember is een specerij met vele geneeskrachtige functies.

Het kruid heeft verwarmende eigenschappen. 

Het verhoogt de opname van vitaminen en mineralen uit de

voeding. 

Beschermt het maag-darmslijmvlies. Versterkt de lokale

afweer van het maag slijmvlies. Ondersteunt een remmende

werking tegen maagzweren. Ondersteunt een verminderde

werking van gasvorming in de darmen en remt

darmkrampen. 

Het is goed voor de galfunctie waardoor vetten beter

verteerd kunnen worden. 

Het bevordert het afweersysteem en verbetert de eetlust.

 6FYTO-SUPPLEMENT MAAG-DARM 
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VERVOLG INGREDIËNTEN

EN WAT DOEN ZE
Melisse bevat essentiële oliën. Deze oliën hebben een

kalmerende werking die een goede invloed hebben op

maag-darmklachten. Melisse heeft een maagversterkende

invloed en remt krampen.

Rozebottel bevat vitamine C, beta caroteen, luteïne,

zeaxanthine en lycopene. Stoffen die de epitheellaag van het

maag darm kanaal herstellen en onderhouden. Naast de anti

oxidant werking.

De artisjok is een plant met stoffen die de maag en de darm

helpen in hun functie. Daarnaast levert de artisjok levercel

beschermende stoffen. Het is dus ook goed voor de lever.

EEN 100% NATUURLIJKE

HULP VOOR ALLE

VOEDINGEN
Fyto-supplement  maag-darm is goed inzetbaar bij honden

en katten die na controle bij de dierenarts op een medicatie

gezet worden tegen gevoelige darmen en maag.

 

Het supplement kan door elke hond en kat gegeten worden

die wisselende ontlasting hebben zonder dat er

pathologisch iets aan de hand is. Het kan door elke voeding

gedaan worden ongeacht brok, blik, diner of rauwe voeding.

Het heeft geen interacties met geneesmiddelen die gebruikt

worden bij maag-darmklachten.

 

Fytosupplement maag-darm kan een opluchting geven als

je hond of kat gevoelige maag en darmen heeft.

 7FYTO-SUPPLEMENT MAAG-DARM 
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FYTO-SUPPLEMENT

ADAPTOGENEN 
De prikkels die je dieren dagelijks ontvangen zijn groot.

Zeker als je samen met je dier in de stad woont. 

Prikkels zijn al die energievormen die niet coherent zijn met

de frequentie van je dier. Op termijn geeft dat stress met een

overactiviteit van de stoffen als adrenaline en cortisol.

 

Honden en vooral katten zijn meester in het verbergen van

zwakheden. Dat zit in ze vanuit de evolutie. Je kan hierdoor

stress signalen missen. En al zou je ze zien? Dan kan je ze

niet altijd voorkomen.

 

Denk aan prikkels als sirene’s, telefoon, televisie, muziek,

vuurwerk, ruzie, te veel honden en katten op één plek,

autorijden. Allemaal prikkels die niet evolutionair zijn en

uiteindelijk ziekten kunnen veroorzaken.

 

Maar denk ook aan uitlaatgassen, chemische middelen, de

vuilnisbak in huis (zet de neus continu aan), medicatie,

bepaalde voeding, vaccinaties etc. Dat zijn allemaal dingen

die we niet altijd kunnen ontlopen en die tot een stress

reactie in het lichaam lijdt. De bijnier kan hierdoor  uitgeput

raken waardoor er klachten bij je dier ontstaan.

ADAPTOGENEN HELPEN

TEGEN STRESS
Adaptogenen zijn stoffen uit planten die de HPA-as, ook wel

stress-as genoemd, in het lichaam van je dier kunnen

dempen. En dat is heel gunstig. Het gebruik van dit

supplement leidt niet tot versuffing. Het dempt de activiteit

van de HPA-as, de stress-as, en verminderd de opgelopen, en

vaak ook oplopende, spanning bij je dier.

FYTO-SUPPLEMENT ADAPTOGENEN  8
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INGREDIËNTEN EN WAT

DOEN ZE
Wat doen de ingrediënten van dit kruidenmengsel voor je

hond en kat?

Hypericum perforated ook wel Sint Janskruid genoemd.

Het bevat anthraquinonen, flavonoïden looistoffen,

saponinen en essentiële oliën. Deze stoffen hebben

weefselherstellende eigenschappen in het zenuwstelsel. Ze

zijn gunstig voor een goede geestelijke balans en helpen bij

een zenuwachtig gevoel. Ze zijn pijnstillend en

ontstekingsremmend.

Ginkgo Biloba of ook de tempelboom. De werkzame stoffen

zijn flavonglycosiden, terpeenlactonen, catechines en

bioflavonoïden. Ze hebben een goede invloed op de micro

circulatie, verlagen de bloedviscositeit, verbeteren de

zuurstof concentratie in de hersenen, draagt bij aan de

hersenstofwisseling en voorkomen duizeligheid. 

Eleutherococcus en rhodiola rosea bevat stoffen die de

neuronen (= zenuwen) beschermen tegen reactieve stoffen

gevormd bij stress reacties.

NATUURLIJKE RUSTGEVER
Fyto-Supplement adaptogenen is een uitstekend

supplement om de stress die je dier dagelijks ervaart te

dempen in de basis, namelijk de stress as (=HPA as). 

 

Het geeft geen versuffing en kan door alle voeding gedaan

worden en heeft geen interactie met medicaties. Behalve als

je hond of kat al antidepressiva slikt. Dan adviseert CarniVoer

dit supplement niet.

 

Een uitstekend kruidenmengsel om de alledaagse

problemen van stress bij je dier te dempen zonder negatieve

gevolgen zoals suf worden, verslavingsgevoeligheid of

doping.

FYTO-SUPPLEMENT ADAPTOGENEN  9
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FYTO-SUPPLEMENT NIER

ONDERSTEUNING
Nier aandoeningen komen regelmatig voor bij honden en

katten. De meeste nier aandoeningen komen voort uit auto

immune processen. De afweer is de nieren aan het

beschadigen. Dit is het resultaat van een levenswijze die niet

in overeenstemming is met de informatie op het DNA van je

dier. Er is een conflict ontstaan tussen het DNA van je dier en

de omgeving. 

 

CarniVoer heeft als doel de fitheid van je hond en kat in

stand te houden zodat jullie samen meer plezier beleven en

de dierenarts minder zien.

Fyto-supplement nier ondersteuning is ontwikkeld door

onze dierenarts op verzoek van klanten. De kruiden en één

bes zijn geselecteerd om hun inhoudsstoffen die de nieren,

en hen functie, ondersteunen.

VOORKOMEN IS BETER DAN

GENEZEN
Fyto-supplement nier is preventief goed inzetbaar bij dieren

vanaf 7 jaar en ondersteunend inzetbaar bij nierpatiënten. 

 

Het kan aan elke voeding als supplement toegevoegd

worden zowel bij de hond als bij de kat. Bij brok voeding is

het verstandig het supplement wat te bevochtigen.

 

Dit supplement vertoont geen interacties met

geneesmiddelen die gebruikt worden bij nierpatiënten. 

Zo is fyto-supplement nier ondersteuning een kruiden

mengsel die de nieren van je hond of kat op een natuurlijke

manier kan ondersteunen zonder dat het de bijwerkingen

van de gebruikelijke reguliere geneesmiddelen heeft.

FYTO-SUPPLEMENT NIER ONDERSTEUNING  10
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INGREDIËNTEN EN WAT

DOEN ZE
Solidago virgaurea ook wel guldenroede genaamd. Deze

plant komt van nature voor in Europa. De werkzame

bestanddelen zijn flavonoïden als astralagine en

isoquercitine. Deze stoffen hebben een

ontstekingsremmende werking en verhogen de filtratie van

de nier. Afvalstoffen worden zo sneller het lichaam

uitgedreven.

Equisetum arvense ook wel heermoes genoemd bevat

mineralen als kiezelzuur, kalium, saponinen, alkaloïden en

flavonoïden. Stoffen die de ontsteking in een lichaam

remmen. Kiezelzuur versterkt bindweefsels en kalium gaat

verzuring van het lichaam tegen. De saponinen als

equisetonine doen de diurese ( = nier filtratie) toenemen. 

Ribes nigrum ook de zwarte bes genoemd. Deze bevat de

volgende stoffen proanthocyaninen, flavonoïden, 

vitamine C en essentiële oliën. Stoffen die zorgen voor een

ontstekingsremming, anti virale werking, gunstige invloed op

de kleine bloedvaten van de nieren, verbeteren daarom ook

het zichtvermogen, helpt bij herstel van spierweefsel na

training/sport (-prestatie) en heeft een cortisol achtige

werking zonder de bijwerkingen van cortisol. Bevat ook veel

B vitaminen.

BIJNA ALLE KATTEN 
Bijna alle katten krijgen last van hun nieren. Meerdere

factoren spelen een rol zoals voeding, te weinig water tot

zich nemen en stress. 

 

Een goede vochtinname is belangrijk. Vaak vinden katten

bewegend water d.m.v. een waterfontein lekkerder om te

drinken. Een hond die niet voldoende drinkt kan je wat fond,

zonder zout, aan het drinkwater toevoegen. 

 

FYTO-SUPPLEMENT NIER ONDERSTEUNING 11
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FYTO-SUPPLEMENT LEVER

ONDERSTEUNING
Onze dierenarts ziet veel dieren die medicatie krijgen. Denk

ook aan de vele anti-parasitaire middelen. En los van dit alles

nog de toxines die ze uit de omgeving opdoen. Heb je je wel

eens afgevraagd waarom anti parasitaire middelen zo lang

in je hond of kat werken? 

 

De lever neemt een centrale plaats in bij honden en katten

om zich van deze giftige middelen te ontdoen. De lever zet

deze middelen om in wateroplosbare stoffen die via de urine

worden afgevoerd of zet ze om in vet oplosbare stoffen die

via de gal in de darm en zo via de ontlasting weer worden

afgevoerd. 

 

Gezien de lever van je hond of kat belangrijk is voor het

handhaven van de gezondheid en er een grote kans is dat

deze te veel belast wordt, heeft onze dierenarts van

CarniVoer zijn kennis en ervaring gebruikt om een

kruidenmix te maken die de lever ondersteunt.

INGREDIËNTEN EN WAT

DOEN ZE
Fyto-supplement lever bevat mariadistel en curcuma longa

op biologische basis en in de juiste verhouding.

 

Sylibum marianum, of ook wel maria distel genoemd. Deze

plant is al eeuwenoud en bekend om zijn positieve invloed

op de lever en galblaas.

FYTO-SUPPLEMENT LEVER ONDERSTEUNING 12
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VERVOLG INGREDIËNTEN

EN WAT DOEN ZE
Flavonolignanen als silybine, silydianine en silychristine

apigenine, silybonol, taxifoline en phytosterolen zijn de

werkzame stoffen in maria distel. 
Deze stoffen beschermen de levercel, zijn goed voor de lever,

hebben een antioxidant werking en herstellen beschadigde

levercellen.

 

Curcuma longa is een lid van de gemberfamilie. De

werkzame stoffen behoren tot de curcuminoïden. Zij

hebben de volgende werking:

Gal secretie vermeerderen

Levercel beschermend

Detoxificatie bevorderen.

Goed voor de doorbloeding van organen

Indirect anti oxidant

Ondersteunen de ontstekingsremmende werking

Candida albicans tegengaan.

MOMENTEN VAN LEVER

ONDERSTEUNING
Fyto-supplement lever ondersteuning is een waardevolle

aanvulling. Ongeacht welke voeding je aan je hond of kat

geeft. 

 

Dieren die net geopereerd zijn, die overgewicht hebben of

op chronische medicatie staan, zijn zeer gediend met dit

supplement. Je kunt dit supplement tijdelijk inzetten naast

het standaard supplement fyto-supplement basis.

 

FYTO-SUPPLEMENT LEVER ONDERSTEUNING 13

Copyright © CarniVoer 



FYTO-SUPPLEMENT

CHLORELLA-SPIRULINA
Dit supplement is voor meerdere indicaties te gebruiken.

Ouder wordende honden en katten hebben een

veranderend metabolisme en het DNA beschadigt sneller

 

Fyto-supplement chlorella- spirulina is goed in te zetten bij

oudere dieren en dieren die geopereerd zijn of op

chronische medicaties staan.

Enkel dieren die immuunsuppresiva gebruiken als prednison

en cytostatica adviseren wij dit supplement niet. Gezien

chlorella en spirulina het immuunsysteem bevorderen wat

tegen deze medicaties kan werken..

INGREDIËNTEN EN WAT

DOEN ZE
Chlorella is een zee alg en bevat veel nucleïne zuren als

DNA en RNA welke door de cel gebruikt kunnen worden bij

DNA reparatie. Het is een rijke bron van eiwitten en bevat

beta caroteen, magnesium en zink. Belangrijk voor vele

processen in de cel. 

Verder vangt het zware metalen die opgenomen zijn en is

het een bron van vezels die de darmbacteriën kunnen

gebruiken om de darmfunctie te optimaliseren. Chlorofyl (de

groene natuurlijke kleurstof) in chlorella lijkt op

hemoglobine en heeft de capaciteit zuurstoftransport te

verhogen in het bloed. Het stimuleert het celmetabolisme

en de productie van rode bloedcellen in het lichaam van je

dier.

 

Spirulina is ook een zee alg welke veel eiwitten bevat naast

mineralen en vitaminen. Het helpt mede de eiwitbalans bij

oudere dieren in stand te houden zodat processen in de cel

goed blijven verlopen. Het heeft een goede invloed op het

afweersysteem.

Fyto-Supplement chlorella-spirulina 14
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Vrije radicalen zijn stoffen met een elektron in de buitenste schil die reactief zijn en weefsel kunnen

beschadigen. Je wilt zo min mogelijk vrije radicalen in je voeding en in je lichaam hebben.

 

Anti-oxidant is een stof die een vrije radicaal omzet in een niet actieve stof

 

CarniVoer Fytosuppelementen zijn geschikt als een natuurlijke nutritionele aanvulling op alle soorten

voedingen. 

Wij geloven dat je voeding moet afstemmen op je dier (leeftijd, beweging, conditie etc.) en op de

situatie die meespeelt. Iedere dag dezelfde maaltijden geven kan gewoon niet kloppen.

Verhitte voedingen hebben extra verlies aan voedingsstoffen. 

De huidige voedingen, ook rauwe voedingen, kunnen niet meer voldoende voedingsstoffen bevatten.

Onze voedselketen is nutritioneel verarmt. 

 

Klachten bij honden en katten kunnen komen door complete voedingen

https://www.carnivoer.com/home/kenniscentrum-verdieping/iedere-dag-compleet-voeren-is-niet-

goed/

 

frequentie =  trilling

 

Coherent: zijn stoffen die allen dezelfde frequentie en amplitude hebben

 

Amplitude = de hoogte van de trillingsgolf

 

Adrenaline en cortisol zijn stresshormonen aangemaakt in de bijnieren. Bij teveel stress raken de

bijnieren uitgepunt en dat leidt tot ziekte. 

 

Kortdurende stress is een situatie van onbalans die maximaal 10 minuten duurt . Alles wat langer

duurt is chronische stress.

Af en toe kort durende stress is gezondheidsbevorderend. Langdurige stress is ziekmakend. 

 

Alternerend geven betekend wisselend geven. Je mag dus een beetje slordig zijn en het af en toe

vergeten.

 

Detoxificatie = ontgifting

 

 

Copyright © CarniVoer 
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Candida albicans = een schimmel in de darm

 

Metabolisme  = verbranding in de weefselcellen

 

Verschil DNA  en RNA 

DNA = erfelijk materiaal. 

RNA= een kopie van het erfelijk materiaal dat ingezet wordt voor de eiwitproductie in de cel.

 

Receptoren zijn ontvangers van stoffen en signalen

 

nutrigenomics zijn stoffen in de voeding die afweer kalmeren, DNA herstellen, celwanden

beschermen, lever ondersteunen.

 

Serotonine = een stof voornamelijk in de darm geproduceerd die voor de peristaltiek in de darm zorgt

en je een fijn gevoel geeft.

 

HPA as / stress as Dit is de verbinding tussen de hypothalamus in de hersenen en de hypofyse in de

hersenen en de bijnier.

 

co-evolutie = samen geëvolueerd.
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