
Vuurwerktraining Dap-adaptil 
VEILIG IN TE ZETTEN BIJ VUURWERKANGST 



Waarom adaptil 
inzetten?

► Werken veilig en niet 
verdovend
✔ Werken ontspannend
✔ Voorkomen en 
verminderen stress 
✔ Worden aanbevolen 
door dierenartsen

►



Welke producten 
zijn er van adaptil 

► Adaptil halsband 

► Adaptil verdamper 

► Adaptil transport spray  

► Adaptil tabletten 



Waarom ondersteunen met adaptil 

► Adaptil is een product die de hond op een natuurlijke wijze ondersteunt 

► Adaptil zorgt ervoor dat jouw hond om leert gaan met stressvolle situaties 
waardoor ze ideaal zijn om in te zetten bij honden met vuurwerkangst 

► Hang de verdamper in de buurt van de plek waar jou hond vaak ligt

►  



Wanneer zet je 
welk middel in 
► ADAPTIL TRANSPORT 

SPRAY 

► De ADAPTIL Transport 
Spray helpt je hond te 
kalmeren tijdens het 
reizen

► Vermindert hijgen, beven 
en rusteloosheid tijdens 
het reizen



Wanneer zet je 
welk middel in 
► ADAPTIL HALSBAND 

► Helpt honden gerust te stellen 
bij nieuwe ervaringen of bij 
situaties die bij hen angst 
oproepen en voor stress 
zorgen, zoals alleen 
thuisblijven, harde geluiden en 
visite.

► Brengt jou en je hond dichter 
bij elkaar, door thuis een 
geruststellende omgeving te 
creëren. Doorlopend effect, 
biedt constante geruststelling 
voor je hond.

► Klinisch bewezen, aanbevolen 
door dierenartsen.



Wanneer zet je 
welk middel in 
► ADAPTIL TABLETTEN 

► De ADAPTIL Express Tabletten zijn 
ontwikkeld om snel te werken bij 
tijdelijke stressvolle situaties, zoals 
angst voor harde geluiden (bijv. 
vuurwerk)

► Werkt ontspannend en 
vermindert angst

► Snelle werking (binnen 2 uur)

► Werkt veilig en niet verdovend!

► *Deze tabletten werken niet op 
basis van feromonen zoals bij de 
andere producten 

►



Wanneer zet je welk middel in

► ADAPTIL VERDAMPER 

► De ADAPTIL Calm Verdamper helpt honden gerust te stellen bij nieuwe 
ervaringen of bij situaties die bij hen angst oproepen en voor stress zorgen, zoals 
alleen thuisblijven, harde geluiden en visite.

► Creëert continu een geruststellend en veilig gevoel voor de hond

► Klinisch bewezen en aanbevolen door dierenartsen

► *Als je weet dat jouw hond angstig is voor geluiden hand de verdamper dan al op 
tijd op! 



Meer vragen over adaptil?

► Stuur mij dan gerust een mail naar klantenservice@hondonline.nl


