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■ NAAM EN ADRES DISTRIBUTEUR
Virbac Nederland bv – Hermesweg 15 - 3771 ND Barneveld
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■ EIGENSCHAPPEN
Anibidiol is een voedingssupplement voor honden en katten dat cannabidiol (CBD)
uit hennepextract bevat. Anibidiol bevat ook vitamine B6 (pyridoxine) en B3
(niacine) om het zenuwstelsel te ondersteunen en vermoeidheid te verminderen.
Overige bestanddelen zijn omega-3, omega-6 en omega-9 vetzuren, terpenen en
flavonoïden.
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■ WERKZAAM BESTANDDEEL EN OVERIGE BESTANDELEN
Een sachet Anibidiol® Regular bevat:
Een sachet Anibidiol® Plus bevat
• 12 mg hennepolie (2,5 mg CBD)
• 38 mg hennepolie (8 mg CBD)
• 16 mg vitamine B3 (niacine)
• 16 mg vitamine B3 (niacine)
• 2,5 mg vitamine B6 (pyridoxine)
• 2,5 mg vitamine B6 (pyridoxine)
Een verpakking Anibidiol bevat 30 sachets van 5 gram.
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■ RICHTLIJN TOEPASSING ANIBIDIOL
Dierenartsen in Zwitserland hebben goede ervaringen met het gebruik van:
Anibidiol Regular voor ondersteuning van gedragsproblemen, pijn, ontsteking,
epilepsie en de gevolgen van tumoren bij katten en kleine honden. Ook bij
gedragsproblemen van honden >10 kg kan Anibidiol Regular helpen.
Anibidiol Plus bij een grotere CBD behoefte, zoals bij pijn, ontsteking, epilepsie en
bij pijn of slechte eetlust als gevolg van tumoren, bij honden >10 kg.
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■ DOSERING EN GEBRUIK
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• Meng Anibidiol 1 maal daags direct door het voer. Bij droogvoer is het handig om
Anibidiol eerst in een klein beetje water op te lossen en vervolgens door de
brokken te mengen. Start met een lage dosis, volgens bijgaand schema.
• Het kan tot een week duren voordat de eerste effecten merkbaar zijn. Daarom
moet de dosis, indien nodig, niet binnen 1 week verhoogd worden.
• Ieder dier heeft een individueel metabolisme waardoor de reactie op
cannabinoïden in snelheid verschilt. Dienovereenkomstig moet de dagelijkse
dosis na de eerste week individueel worden afgestemd op de behoeften van
ieder dier.
• De totale dosis wordt één keer per dag worden toegediend, bij voorkeur
's morgens. Ook bij een hogere dosis moet de totale hoeveelheid in één keer
worden toegediend.
• Anibidiol dient ten minste 5 weken te worden gegeven om te kunnen
evalueren of het het beoogde positieve effect heeft.
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10 tot 20 kg
Vanaf 20 kg
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Anibidiol Plus (8 mg)
8 mg CBD per sachet;
bij een hogere CBD-behoefte
½ sachet
1 sachet
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