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Betrouwbare partner van 
de zelfstandige dierenarts

Als dierenarts sta je dagelijks voor nieuwe uitdagingen. Wij 
komen in de dierenartsenpraktijk en weten precies wat jij 
nodig hebt om optimaal te kunnen werken. Diergezondheid 
staat bij ons voorop en met onze open aanpak gaan wij 
voor een duurzame samenwerking. 

Onze focus: gemak voor onze klanten, een compleet 
assortiment en persoonlijke service. Wij adviseren, 
informeren en trainen onze partners. Met onze no nonsens 
aanpak zijn wij inmiddels uitgegroeid tot groothandel met 
meer dan 5.000 artikelen.

Wij staan voor je klaar!
Team VVDB 

Direct contact
Bel voor persoonlijk advies naar
+31 (0)486 450 540 of stuur een 
mail naar info@vvdbnederland.nl
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Flexineb®

Geruisloze en draagbare 
vernevelaar speciaal voor 
paarden met bijvoorbeeld 
luchtweg problemen. 

• Stil en draagbaar
• Snelle behandelingen
• Direct in de longen
• Gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren

Vernevelaar voor paarden

De Flexineb E3 is een revolutionaire 
vernevelaar die ervoor zorgt dat de vernevelde 
diergeneesmiddelen of natuurlijke oplossingen 
rechtstreeks in de luchtwegen van het paard 
komen, daar waar het probleem zit. De inhalator 
werkt draadloos met een oplaadbare batterij 
en heeft een uniek flexibel masker met een 
doorzichtige vernevelkamer en medicatiecup. 

Toepassingen
Flexineb E3 is geschikt voor bronchodilatoren, 
antibiotica, corticosteroïden, natuurlijke 
therapieën en slijmoplossers. 
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Flexineb masker

• Kleuren: blauw, groen en roze
• Maten: standaard, groot en pony/veulen

Schoonmaken

• Na gebruik medicatiecup  
reinigen met Frosch en 
gedestilleerd water. 

Bewaren

• Flexineb wordt geleverd in 
een grote poetskoffer.

• Droog en stofvrij opbergen. 

Vernevelen

• Immunosan
• Silvaplex
• Medicatie

Vernieuwde E3 controller

• 3 verschillende standen voor de meest optimale verneveling van het 
gekozen diergeneesmiddel of andere vloeistof. 

• Meer dan 6 uur batterijduur. Door middel van een rode LED-indicator 
zie je wanneer de batterij bijna leeg is.

• Detectie aan het einde van de behandeling. Dit beschermt de 
medicatiecup door uit te schakelen wanneer de cup droog is.

• Verbeterde prestaties via nieuw software algoritme.
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Floris Pharma
Maakt onafhankelijk en compromisloos 

supplementen en verzorgingsproducten 

voor paarden. Dit resulteert in top-

producten die merkbaar beter werken. 

Al bijna 40 jaar is Floris een begrip in de veterinaire wereld. Als fabrikant van 
innovatieve diergeneesmiddelen, aanvullende diervoeders en verzorgingsproducten 
draagt Floris bij aan de gezondheid en het welzijn van dieren.

Voeding als basis

Een goede gezondheid begint bij een goede 
voeding. Daar sluit Floris zich helemaal bij aan. 
Dit is de basis voor het leveren van prestaties. 
Toch kunnen er omstandigheden zijn waarbij het 
dagelijks rantsoen niet toereikend is of waarbij de 
kwaliteit of hoeveelheid van het rantsoen de bron 
is van problemen. De visie van Floris gaat het dan 
ook niet alleen over de nutritionele aspecten van 
de producten, maar ook om de beïnvloeding van 
de biochemische processen in het paard en de 
biologische beschikbaarheid van de verschillende 
ingrediënten. Samen zijn zij van invloed op het 
algehele gestel van paarden.

Compromisloos
Floris maakt onafhankelijk en compromisloos 
gezondheidsproducten. De producten bevatten dan 
ook alleen zuivere grondstoffen en werkzame 

bestanddelen in de juiste hoeveelheid. Alles om 
een zo puur en natuurlijk mogelijk product te maken 
dat bijdraagt aan een goede opname en optimale 
gezondheid. Oprechte aandacht: dat is het dierbaar 
vakmanschap waar Floris voor staat!

Van grondstof tot product
Floris ontwikkelt, onderzoekt en produceert al haar 
producten in eigen fabriek. Hiermee voorkomen zij 
onnodige verspilling en hebben ze controle op het 
gehele (productie)proces. Dit geeft grip op kwaliteit.
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Magnesium Citraat

• Magnesium behoort tot de macro-mineralen en speelt een belangrijke rol 
in het lichaam. Floris Magnesium Citraat kenmerkt zich door een micro-
fijne structuur.

• Magnesium is betrokken bij meer dan 350 (enzymatische) processen. 
Deze zorgen ervoor dat onze cellen goed functioneren en is daarom 
noodzakelijk voor het hele organisme. Magnesium wordt ook wel het 
‘anti- stress mineraal’ of het ‘wondermineraal’ genoemd.

• Floris Pharma Magnesiumcitraat bevat 100% Magnesiumcitraat (van 
farmaceutische kwaliteit) en dus geen kunstmatige geur, kleur en/of 
smaakstoffen.

 

Psyllium pellets

• Voorkom zandkoliek. Floris Psyllium Pellet is een 100% natuurlijke vezel 
die het vocht in de darmen bindt en verandert in een gelei. 

• Psyllium, ook wel vlozaad, bevat een hoog gehalte aan slijmstoffen  
(10 – 30%) en wordt daarom vaak gebruikt als laxerend middel. De 
laxerende eigenschappen van Floris Psyllium Pellets voor paarden 
komen voort uit het zwellen van de zaden wanneer ze in contact komen 
met water. Hierdoor neem het darmvolume toe en stimuleert het de 
bewegingen van de darmen, waardoor het paard beter in staat is om het 
zand af te voeren.

Lijnzaadolie

• De werking van de vlasplant heeft een lange geschiedenis. Lijnzaadolie 
wordt gewonnen uit het zaad van deze plant. Een belangrijk 
bestanddeel van de olie is omega-3 vetzuur. Deze lijnolie is lijnzaadolie 
van een koude persing in de meest pure, zuivere en natuurlijke vorm.

• Vrij van kleur-, geur- en smaakstoffen. Geen stabilisatoren en 
conserveringsmiddelen toegevoegd. Bevat geen toegevoegde suikers.

Bekijk het complete assortiment online.
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Floris is een EU-GMP erkend fabrikant van diergeneesmiddelen.
Floris is een GMP+ erkend fabrikant van aanvullende diervoeders.



8

Happy Dog®  & Happy Cat®

Speciale voeding voor honden en 
katten van alle rassen en in alle 
levensfases. All you feed is Love.

• Unieke grondstoffen voor betere voedselkwaliteit
• Zonder soja en genetisch gemodificeerde grondstoffen
• Zonder kunstmatige kleur-, geur- of conserveringsmiddelen
• Geen dierproeven
• Strenge, onafhankelijke kwaliteitscontrole
• Geproduceerd en ontwikkelt in Duitsland

VET Dieet Skin
• Voer tegen huidirritaties
• Glutenvrij recept
• Met wild vlees en zalm
• Huid-actieve voedingsstoffen

VET Dieet Intestinal / light
• Bij problemen met de spijsvertering
• Verbetert de darmflora, Goed verteerbaar
• Laag vetgehalte
• Ook beschikbaar als ‘Light’ versie

Dieet voeding voor honden en katten 

Bekijk het complete 
assortiment online
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VET Dieet Adipositas
• Bij overgewicht
• Verlaagde energie en koolhydraten
• Hoge kwaliteit eiwitten en ruwvoer

VET Dieet Struvit 
• Bij struvietstenen
• Hoogwaardige eiwit, samen met verminderde 

magnesium- en fosforinhoud 

VET Dieet Renal 
• Bij nierinsufficiëntie
• Aangepast eiwitgehalte
• Verminderd fosfor- en natriumgehalte

VET Dieet Hypersensitivity 
• Bij voedselintoleranties
• Glutenvrij recept, goed te verteren en smakelijk
• 1 bron van eiwitten, 1 bron van koolhydraten

VET Dieet P-Urinary
• Bij metabole urinaire stenen en Leishmaniasis
• Mild voor zowel de lever als de nieren
• Alleen voor honden

VET Dieet Hepatic
• Ondersteuning bij leverziekte
• Verlichten van stress op de lever
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Horse Dental Equipment 
Behandel het paardengebit met kwalitatief 
gereedschap, voor een fijnere manier van 
werken en beter resultaat, wij leveren het 
complete HDE assortiment.

SET LEVEL 1 SET LEVEL 2 SET LEVEL 3 SET LEVEL 4

Profylactische    

Prestatiegerichte   

Correctief  

Chirurgie 

Watergekoeld systeem / met of zonder / met of zonder / met of zonder

Aantal paarden per jaar <100 100-500 500-1000 >1000

Profylactische 
tandheelkunde

• Veilen van 
scherpe delen

Prestatiegerichte 
tandheelkunde

• Level 1+
• 06s profiling
• Hoektanden
• Wolfstanden
• Capps

Correctieve
tandheelkunde

• Level 2+
• Haken 
• Golven
• Snijtanden

Chirurgische 
tandheelkunde

• Level 3+
• molaire 

extracties 
• Andere 

operaties 
(kaak, holte, 
breuken)

Kies het systeem dat bij je past
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Watercooling
Koelt de tanden en 
verminderd stof 

Met het HDE koelsysteem draag je het koelwater 
op de rug. Hierdoor blijf je flexibel tijdens de 
behandeling. 

• Goede gewichtsverdeling door verstelbare 
brede schouderbanden

• Lithium-Ion batterij voor minimale behandeling 
van 10 paardengebitten. 

• Robuuste materialen voor duurzaam gebruik
• Eenvoudig te bedienen en stil in gebruik

Dentalscope sets
Eenvoudig en grondig  
onderzoek doen. 

Dit nieuwe product van HDE maakt nog  
eenvoudiger om een kijk te nemen in de mond  
van het paard. Grootste voordelen:

• Duidelijke en nauwkeurige diagnose
• Betere behandeling van de patiënt
• Extra service
• Eigenaren kunnen meekijken en hebben zo 

een beter idee van de behandeling

SET 1 SET 2 SET 3

Dentalscope Dentalscope + USB Dentalscope + monitor

Dentalscope kan via een kabel 
aangesloten worden op een 
beeldscherm.

Dentalscope met USB voor 
draadloze weergave op mobiel, 
tablet of computer.

Dentalscope met draadloos 10” 
beeldscherm. Micro-SC, opname 
mogelijkheid en opbergbox. 
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HorStem®

Eerste diergeneesmiddel met
licentie, bestaande uit mesenchymale 
navelstrengstamcellen.

Fysiopathogenese van artrose en werkingsmechanisme 
van mesenchymale stamcellen

Kr
eu

pe
lh

ei
d

Tijd

TNF-α
MMP

Kreupelheid

TNF-α
MMP

Osteoartritis

Mesenchymale stamcellen

Kreupelheid

TNF : tumornecrosefactor 
MMP : matrixmetalloprotease

• Injecteerbare suspensie voor paarden
• 15 MILJOEN mesenchymale navelstrengstamcellen van paarden per dosis 
• Indicatie: vermindering van kreupelheid geassocieerd met milde tot matige 

degeneratieve gewrichtsaandoening (osteoartritis)
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Significante vermindering van  de
kreupelheid in 75% van de gevallen bij D63(2)

MA studie uitgevoerd met HorStem
op 34 volwassen paarden, Spanje

Behandeld Controle

Paarden met verminderde 
kreupelheid bij graad 1 

of lager

Gemiddelde afname van 
kreupelheidsscore

(graad 0 tot 5, AAEP-schaal)

Gemiddelde afname van 
pijnscore bij flexie (graad 0 

tot 3, AAEP-schaal)

75%

23,5%

1.66

0.44
0.59

1.34

Immunomodulerende en ontstekingsremmende werking  
van HorStem aangetoond in vitro(1)

PBMC:  mononucleaire cellen van perifeer bloed 
PHA:  fytohemagglutinine, activeert PBMC 
INDO:  indometacine, remt PGE2

(1) In vitro data – zie de details in het MA bestand van HorStem
(2) HorStem’s MA bestand

HorStem HorStem
+ synoviale vloeistof van 

osteoartritis paarden
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Door uitscheiding van PGE2 remt, 
HorStem de proliferatie van geactiveerde 
perifere mononucleaire cellen. 

In direct contact met de inflammatoire synoviale 
vloeistof van osteoartritis paarden, produceren 
HorStem stamcellen massaal PGE2, die een 
ontstekingsremmende werking hebben.
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Assortiment

Apparatuur en Elektra
Alles voor narcose en verdoving, zoals inhalators, 
maskers en slangen. Daarnaast alle elektronische 
apparatuur voor in de praktijk zoals weegschalen.  

In en rond de kliniek 
Apotheek (flesjes, doosjes, etiketten en tasjes). 
Compleet assortiment voor op stal. Wachtruimte 
assortiment bestaat uit o.a. voerbakken en 
speelgoed.

Instrumenten & Hulpmiddelen
Chirurgische Instrumenten. Speciale instrumenten 
voor behandeling van paarden: oogheelkunde, 
reproductie, gebits- en hoefverzorging.

Laboratorium
Bloedafname buizen en accessoires, daarnaast
artikelen met betrekking tot urine en ontlasting.

Diagnostiek
Diverse voor bloedafname en ontsmetting.

Landbouwhuisdieren
Speciaal voor het lammer seizoen. 

Uitwendige verzorging
Shampoo en tondeuses

Verbruiksartikelen 
Onder andere handschoenen, kleding, 
wondverzorging, hechtmateriaal, scalpels en 
spuiten. Verband en sterilisatie materiaal.   

Bovenstaande is een greep uit het 
assortiment. Meer weten? Bekijk het 
complete overzicht online.

Alles voor de praktijk
Een compleet assortiment voor 

de dagelijkse werkzaamheden. 

Het familiebedrijf levert sinds 2004 een compleet healthcare en veterinair 
assortiment aan het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Sinds 2018 vaste leverancier van 
VVDB Nederland. IMS staat bekend om kwaliteitsproducten voor een scherpe prijs.  
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Green Selection

• Hergebruik en recycling van materialen en verpakkingen. 
• 70% van alle producten geproduceerd in Europa.

80% gerecycled
100% recyclebaar

Biologisch 
afbreekbaar

Biologisch afbreekbaar 
en composteerbaar
Deze lange handschoen 
is volledig gecomposteerd 
na 6 maanden.

Altijd bij de hand

• Animal Polster Foam bandage.
• Diverse modellen Scrubs, operatie 

jassen en schorten.
• Grote collectie vetwraps in 

verschillende maten en kleuren.
• Clinell 2% chloorhexidine huiddoekjes 

voor snelle reiniging van de huid.
• Gaaskompressen keel,  

met touwtje.
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Lasertherapie dringt diep in het 
weefsel door. Behandel effectief, 
snel en zonder bijwerkingen.

• Veilig, geen thermische schade.
• Korte behandeltijd.
• Wetenschappelijk onderbouwd.
• Snelle genezing.

MLS Laser

Het Multiwave Locked System (MLS) is een 
geavanceerd systeem met een continue en 
gepulseerde emissie, gesynchroniseerd en 
gecombineerd, op twee verschillende golflengten. 
Deze combinatie maakt het mogelijk om diep in 
het weefsel door te dringen. MLS garandeert een 
harmonisch therapeutisch effect en het heeft een 
ontstekingsremmende, anti-oedeem en pijnstillende 
werking. De lasertherapie zorgt voor een efficiënte 
en snelle behandeling van de aandoeningen, 
zonder pijn of bijwerkingen.

Webinars & demonstratie
VVDB Nederland organiseert regelmatig webinars 
samen met ASA Laser om de werking van de 
methode toe te lichten en effecten te laten zien. De 
laser zelf proberen? Wij komen graag naar je toe 
voor een demonstratie. 

ASA Veterinair service centrum
Wij zijn opgeleid en bevoegd om o.a. onderhoud 
en reparaties aan de MLS laser uit te voeren. Voor 
vragen over de verschillende lasers van ASA Laser 
staan we je graag te woord. 

Gepulseerde emissie (905nm).

De combinatie van pulse en constante emissie versterkt het 
effect op de drie-eenheid van ontsteking, oedeem en pijn. 

Constante emissie (808nm).
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VOORDELEN

Ontstekingsremmende 
werking
Behandeling met M-VET oefent een significante 
remmende werking uit op de productie van pro-
inflammatoire moleculen.

Actie tegen pijn – oorzaken
Behandeling met M-VET produceert pijnstillende 
effecten op korte en lange termijn, waardoor  
een significant en progressief functieherstel 
mogelijk is.

Weefselherstelactie
M-VET-behandeling verbetert de kwaliteit van 
het nieuw gevormde weefsel en versnelt de 
genezingstijd.
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M-VET
Een compleet nieuw veterinair 
apparaat voor lasertherapie!

M-VET bundelt de wetenschappelijke en 
technologische knowhow van meer dan dertig jaar 
ASA’s Research and Development in een nieuwe 
generatie therapeutische apparaten onder het merk 
ASA veterinary, volledig gewijd aan diergezondheid.

De M-VET heeft de voordelen van de MLS 
gesynchroniseerde puls combineert met glas-
vezeltechnologie die grote pakketten energie volledig 
veilig naar weefsels kanaliseert. Excellentie op het 
gebied van diergeneeskundige therapeutische 
oplossingen. 
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Orthokine® Vet IRAP
Maakt gebruik van het eigen bloed 

van de patient en natuurlijke 

genezingsmechanismen.

• Pakt de biologische oorsprong van artrose aan.
• Ontstekingsproces wordt onderbroken.
• Voor honden en paarden.
• Wereldwijd zeer effectief en veilig toegepast.

Indicatie

• Artrose
• Synovitis
• Tendinopathie
• Kissing Spines

Kenmerken

• Ontstekingsremmend
• Pijnstillend
• Verrijkt met IL-1RA en Groeifactoren
• Geen cel- en stollingsfactoren

Voordelen

• Aanzienlijke pijn vermindering
• Voorkomen van verslechtering
• Lange termijn oplossing
• Verbeterde kwaliteit van leven

Werkwijze 

De gepatenteerde irap-spuit 
produceert autoloog geconditioneerd 
serum dat actieve hoeveelheden 
ontstekingsremmende en regeneratieve 
cytokines bevat. Na injectie in het 
gewricht stopt het ontstekingsproces 
en overspoelen goede eiwitten de 
receptoren. Slechte eiwitten worden 
onderdrukt, ontstekingswaarden 
zakken, patiënt heeft minder pijn en de 
beweeglijkheid verbeterd.

Bloedafname. Bewaren bij -18° 
graden celcius. 

Terug injecteren.
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Osteokine® ProGen True PRP 
Weefselherstel door plasma met 

hoge concentratie bloedplaatjes en 

actieve groeifactoren.
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Regeneratieve geneeskunde

Aandoeningen van het bewegingsapparaat 
spelen een grote rol bij dieren. Verwondingen 
aan gewrichten, pezen en de rug kunnen 
zeer beperkend zijn.Conventionele medicatie 
(pijnstillers, cortisone) zijn effectief maar niet 
altijd even veilig en functioneel op lange 
termijn. Met regeneratieve geneeskunde 
werk je het zelfherstellend vermogen van 
het lichaam. Autologe (afkomstig van de 
patiënt) bloedproducten zoals autoloog 

geconditioneerd serum (ACS) en Platelet Rich 
Plasma (PRP) bevatten veel nuttige stoffen die 
gecontroleerd en gereguleerd de genezing 
optimaliseren. Om het regeneratieve effect 
van deze lichaamseigen stoffen te gebruiken, 
wordt het afgenomen bloed op een speciale 
manier behandeld. 

Meer weten? Kijk op onze website of neem 
contact op voor een uitgebreide toelichting. 

• Ontstekingsproces wordt onderbroken
• Speciaal voor paarden
• Wereldwijd zeer effectief en veilig toegepast

Indicatie

• Tendinopathieën
• Spierpijn
• Wonden
• Osteosynthese

Kenmerken

• Hoge concentratie bloedplaatjes
• Makkelijk te gebruiken
• Veilig in gebruik
• Lichaamseigen afweer mechanisme
• Biologische oorsprong

Voordelen

• Betere regeneratie
• Minder littekenweefsel
• Geen bijwerkingen
• Betere prestaties
• Verbeterde kwaliteit van leven
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Assortiment

Benches
Verschillende soorten kooien, 
voor het vangen of voor transport

Zorghokken 
Ergonomisch openingssysteem, gemakkelijk 
schoonmaken door de opstaande rand, die er ook 
voor zorgt dat er geen vloeistoffen overlopen.
De kunststof tussenpanelen zijn eenvoudig te 
verwijderen en dempen het geluid in het hok. 

Behandeltafels
We hebben een groot assortiment aan operatie en 
behandeltafels, in hoogte verstelbaar, hydraulisch 
kantelbaar. Vul aan met accessoires naar keuze.

Brancards
Stretchers, draagmatten en brancards voor vervoer 
of verleggen.  

Interieur 
Denk aan losse trolleys en kasten voor in de 
behandel en operatiekamers. Maar ook wasbakken,  
stoelen en medicijnkasten. Wasplaatsen en 
verzorgingstafels. 

Meer weten? 

Bovenstaande is een greep uit het 
assortiment. Vraag naar de complete 
brochure voor een totaal overzicht. 
Wij leveren uitsluitend op aanvraag, vraag 
naar de mogelijkheden.  

Praktijk Inrichting
Richt jouw dierenartsenpraktijk 

praktisch en duurzaam in.
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Inrichting voor o.a. operatiekamer, 
behandelkamer, wachtkamer en 
dierenverblijven. 
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EVO Sanitizer
Een professionele 
stoomreiniger, speciaal 
voor de zorgsector!

• Voor een grondige reiniging en desinfectie 
van oppervlakken in ziekenhuizen, tandartsen, 
verpleeghuizen en andere medische instellingen

• Met de compacte stoomreiniger is het ook mogelijk om 
gemakkelijk bij de smalle ruimtes en hoeken te komen

• Uitgerust met een roestvrijstalen boiler die droge stoom 
kan produceren bij een temperatuur van 165°C

• Het grote voordeel is dat dankzij de “True Temp” 
technologie de reiniger, na het hervullen, direct weer 
inzetbaar is (zonder opwarmtijd)!

• De stoomreiniger bevat een digitaal display met 
ontkalkingsindicator, temperatuur- en drukteller.

De stoomreinigers van Tecnovap zijn zeer effectief 
in gebruik. Ze hebben een hoge stoomproductie en 
zijn daarnaast zuinig in energie- en waterverbruik. 
De stoomreinigers zijn geschikt voor zowel initiële 
reiniging als het onderhoud en dieptereiniging van 
(complexe) oppervlakken. 

De reinigers zijn de krachtigste in zijn soort en 
ongevoelig voor kalk. De stoomreiniger EVO 
Sanitizer wordt geleverd inclusief; stoomzuigslang, 
vloermondstuk (rechthoekig), vloermondstuk 
(triangel), 2 zuigbuizen, korte lans en een diverse 
borstels (8 varianten).

Waarom een Tecnovap stoomreiniger?
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• Hoog reinigingsresultaat voor alle typen vloeren
• Zeer compact en met batterij aandrijving 
• Schrobt en zuigt in beide richtingen, zowel voor- als achteruit
• Zuinig met water, verbruikt maar 5 liter water per uur

Duplex Innovatie 

Duplex is toonaangevend als 
het gaat om schrobmachines. 
De compacte systemen zijn 
betrouwbaar en staan bekend om de 
lange levensduur. 
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Wat zoek je? 

Wij hebben een uitgebreid 
assortiment op het gebied 
van praktijkreiniging. 
Neem contact op voor een 
passend advies. 

Duplex Turbo 
Alles in een;  schrobt, zuigt 
en droogt tegelijkertijd in 
beide richtingen, voor en 
achteruit. 
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Rigederm®

O3il is een innovatief component, het 
bevat stabiele ozoniden gevormd door 
de reactie van oliezuur met ozon.

Rigederm shampoo
Zacht reinigingsmiddel geschikt 
voor de behandeling van huid 
en slijmvliezen gekenmerkt door 
allergische en irriterende  
aandoeningen.

Rigederm creme 
Behandeling van dermatitis 
en dermatose, ongeacht de 
oorsprong. Behandeling van 
pustulaire, blaarvormige en 
gevoelige huid en in het geval 
van weefselregeneratie en 
re-epithelisatie.

Cicatrioil spray 
Voor behandeling van o.a. 
traumatische, gescheurde, 
gekneusde en chirurgische 
wonden, zweren, doorligwonden, 
fistels, abcessen, aambeien, 
rectale verzakking. 

• Biocompatibele reiniger zonder  
SLS en SLES

• Het regenereert beschadigde huid en 
slijmvliezen gekenmerkt door irriterende 
en allergische aandoeningen

• Kalmeert roodheid en jeuk
• Stopt het vervellen van de huid
• Regelt de microbiële telling, zelfs in 

geval van bacteriegroei
• Respecteert pilocutane fysiologie
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BioPlus zorgt ervoor dat paarden op een natuurlijke manier gebruik maken van het 
eigen immuunsysteem. Bij staart- en maneneczeem is in een meerderheid van de 
gevallen verbetering zichtbaar (80% vermindering van de eczeem), slechts 4.4% 
reageerde niet op de capsules. 

BioPlus Equine 
Verbetert immuungerelateerde 
allergische aandoeningen.

Immuno San
Een inhaleerbare oplossing die 
speciaal is samengesteld om 
het ademhalingssysteem van 
paarden te ondersteunen. 

San API 
Ondersteunt en verzacht de 
bovenste luchtwegen bij paarden. 
Natuurlijke botanische siroop 
met essentiële oliën van hoge 
kwaliteit. Ontwikkeld en getest in 
samenwerking met dierenartsen. 
Wordt toegepast in de topsport 
met zeer goede resultaten.

Hay San
Een krachtig probiotisch 
concentraat om het hooi van het 
paard te reinigen en bacteriën 
en schimmels effectief te 
verwijderen. Hay San is een 
volledig onschadelijk en neutraal 
product.

Wetenschappelijk bewezen 
werking en doping vrij.
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Bestellen
Bij VVDB Nederland hebben we geen minimum bestelwaarde. Dus u kunt zo veel of zo weinig 
bestellen als u wilt. Wij vragen u echter wel dat u uw bestelwaarde voor een bedrag hoger dan 
€75,00 (excl. btw) wilt behouden. Dit zal ons helpen om de productprijzen lager te houden en ervoor 
te zorgen dat we geen extra leveringskosten moeten aanrekenen (zie leveringsvoorwaarden).

U kunt een bestelling plaatsen via telefoon 0486 – 450 540 of per 
email order@vvdbnederland.nl of online www.vvdbnederland.nl 

Betaling
Als u een veterinair geregistreerd bedrijf bent, wordt uw rekening automatisch geopend bij de 
ontvangst van uw eerste bestelling en deze met een factuurvervaldag van 10 dagen. U kunt via 
bankoverschrijving, automatisch incasso of andere elektronische middelen betalen.

Let op
Alle weergegeven prijzen zijn excl. btw.

Bestellen & betalen
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Levering
Voor alle dierenartsen bieden wij een GRATIS bezorging (binnen Nederland) op alle 
bestellingen boven €75,00 (excl. btw). Wij behouden wel het recht op het doorrekenen van 
extra leveringskosten voor de bestellingen onder de € 75,00 (excl. btw). Bestellingen vóór 
16.00 uur geplaatst worden dezelfde werkdag verwerkt. 

Onze klantenservice is bereikbaar op tel. 0486 – 450 540 of via email op 
info@vvdbnederland.nl. Wij helpen u graag verder met eventuele vragen.

Met betrekking tot internationale leveringen hebben wij een uitgebreid buitenlands 
klantennetwerk. Transportkosten zijn afhankelijk van de bestel grootte en de geografische 
regio. Voor een aanvraag zijn wij eveneens bereikbaar via e-mail of per telefoon.

Retourzendingen
Als u een foutieve bestelling heeft geplaatst of er een probleem is met uw bestelling, neem 
dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. U heeft na het annuleren van uw bestelling tot 
14 dagen om uw product retour te zenden. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, 
dan dient het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking 
(behalve de producten die beschadigd zijn aangeleverd) aan ons geretourneerd worden. 
Voeg de retourformulieren toe aan de goederen die u wenst terug te geven. Wij zullen 
vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour 
terugstorten mits het product reeds in goede staat ontvangen werd.

De kosten van het retourneren van beschadigde en/of onjuiste geleverde goederen worden 
gedragen door VVDB Nederland. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd.  Dit 
bedrag kan wel verhoogt worden d.m.v. een bijkomende vergoeding van de vervoerkosten. 
Deze vergoeding komt overeen met standaard pakket tarieven.

Alle retourzendingen moeten vergezeld gaan van een retourformulier en de goederen die 
foutief besteld zijn, kunnen belast worden met bijkomende kosten van 10% voor het terug op 
voorraad nemen en administratiekosten. 

Levering & retourneren



Volg ons op: 
Facebook.com/vvdbnederland
Instagram.com/vvdbnederland
LinkedIn.com/vvdbnederland


