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Groene Klei 150gr 
Voor de hond 

 
Ingredienten: 
Groene klei poeder 
 
Gebruik: 
Maak van de poeder een pasta door het aan te lengen met water. Het is raadzaam gezuiverd of bronwater te gebruiken. 
Giet de gewenste hoeveelheid groene klei in een kom (geen metaal) met een gelijke hoeveelheid water. Laat dit alles een 
paar minuten staan zonder het te roeren zodat de klei het water goed kan opnemen. Giet het overtollige water af en de 
kleipasta is klaar voor gebruik. Smeer vervolgens de pasta uit op de aangedane plekken.  
Laat de klei max 12 uur zitten; de hard geworden klei moet dan van de huid verwijderd worden. Het restant klei kan 
worden bewaard, mits de pasta onder een laagje water en met licht en lucht in aanraking blijft. Niet afsluiten. 
 
Gebruiksadvies: 
De gewenste hoeveelheid maatschepjes poeder vermengen tot een pasta met lauw warm bronwater en direct op de 
aangedane plekken aanbrengen. U kunt de klei uitsmeren over de schone wond of aangedane plek. Ook kunt u de klei op 
een kompres aanbrengen en dit kompres op de gewenste plek leggen. 
 
De Groene Klei kan zolang nodig gebruikt worden. Voor uitwendig gebruik bij zwellingen op de benen, wondjes en ter 
bescherming van de huid van de staart en de manen. 
 
Bewaaradvies: 
Droog en bij kamertemperatuur bewaren, buiten bereik van kinderen. Voor uiterste gebruiksdatum zie etiket. 
 
Allergenen informatie: 
Niet toedienen aan gevoelige dieren met een allergie voor een van de bestanddelen. Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. Niet aanbrengen op de ogen, de huid of de slijmvliezen.   
 
BIJ CONTACT MET DE OGEN, veroorzaakt een ernstige irritatie: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten. De contactlenzen verwijderen indien nodig en als ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Blijven spoelen.   
 
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Raadpleeg een arts in geval van aanhoudende irritatie, 
huiduitslag of oogirritatie. Indien er accidenteel en/of veel product is gespat, onmiddellijk contact opnemen met uw lokaal 
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
 
Niet te gebruiken bij: 
* op de hartstreek als er sprake is van hartproblemen 
* direct na een maaltijd op de maagstreek 
* op plaatsen bij gevaar voor bloedingen 
* bij ernstige orgaan (hart, lever, nier, blaas)klachten 
* op de buik tijdens de dracht/hengstigheid/loopsheid 
* op hechtingen 
* op plaatsen waar metalen platen/pennen in de botten geschroefd zijn 
* op grote wonden waar direct geneeskundige hulp bij nodig is 
 
Kleikompressen en/of kleipakkingen moeten verwijderd worden bij lichamelijke symptomen als koude rillingen, zweten, 
warmtestuwing. Raadpleeg altijd uw dierenarts bij medische aandoeningen, medicijngebruik en voor aanvullend advies 
over voeding en verzorging. 
 
Combinatie met andere (genees)middelen: 
Leaf Groene Klei kunt u gelijktijdig met andere (genees)middelen gebruiken. 
 
Producent:     
TS Animal Health      
Gelreweg 9      
3848 AN Harderwijk, NL 
T:  0341 - 462 146 
E: info@tsanimalhealth.nl 
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