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WAAROM ARHOMANI?
Dieren zijn gevoeliger voor essentiële oliën dan
mensen omdat hun reukvermogen beter ontwikkeld is.
Arhomani heeft tien synergieën ontwikkeld die
betrekking hebben op tien verschillende emoties
of gemoedstoestanden die bij dieren
worden waargenomen.

ONZE VISIE
De naam Arhomani combineert de Latijnse
woorden “Aroma” (geur), “Homo” (mens) en
“Animal” (dier).
Arhomani is in 2015 opgericht om het dieren
welzijn te verbeteren en de relatie tussen
dieren en hun eigenaren te versterken.

RESPECT VOOR
DIEREN

EEN BETERE
WERELD

VERBETEREN
VAN DIERENWELZIJN

RESPECT VOOR DE
NATUUR

CONNECTIE
TUSSEN MENS
EN DIER

DE KRACHT VAN
NATUURLIJKE
GEUREN

WETENSCHAPPELIJK
BEWEZEN

NATUURLIJK EN
BIOLOGISCH

DE KWALITEIT VAN ONZE SYNERGIEËN
De 100% natuurlijke essentiële oliën van Arhomani zijn
gegarandeerd zuiver en van hoge kwaliteit.
Ze hebben het EOBBD (Essential Oil Botanically and
Biochemically Defined) label en zijn vrij van pesticiden.
Bovendien beschermen de violet glazen flesjes de
etherische oliën tegen verval.

ASSUR ANCE-QUALITE
ESSENTIAL OIL
Botanically & Biochemical
Defined

E.O.B.B.D. KWALITEIT
Hoewel er veel classificatiesystemen zijn
om de kwaliteit van essentiële oliën te
garanderen, is de hoogste kwaliteitsnorm
voor essentiële oliën van therapeutische
kwaliteit het E.O.B.B.D label (Essential Oil
Botanically and Biochemically Defined).
Bij therapeutische aromatherapie dient
er zorgvuldig aandacht te worden
geschonken aan oorsprong en kwaliteit.
Deze strenge kwaliteitsnorm omvat
het traceren van elke geproduceerde
batch essentiële oliën, de botanische
beschrijving, de organoleptische
kenmerken, de extractiemodus en de
volledige fysische en chemische analyses.

De verschillende analyses garanderen
de kwaliteit en dus de therapeutische
werkzaamheid in elke fase van het
proces, van de plant tot de fles.
Elke batch essentiële oliën wordt
onderworpen aan rigoureuze tests die
worden samengevat in het expertrapport,
dat de volgende zeven testfasen
documenteert:
1. Botanische definitie
2. Bevestiging van het natuurlijk product
3. Extractiemethode
4. Bestrijding van vervuiling
5. Fysisch-chemische analyse
6. Fysieke analyse
7. Biochemische analyse

Arhomani gebruikt waar mogelijk en beschikbaar
biologisch geproduceerde etherische oliën.
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MIRON VIOLETGLASS
Zonder zonlicht is er geen leven. Toch kan zonlicht ook een
schadelijk effect hebben. Als een natuurlijk product gedurende
lange tijd wordt blootgesteld aan vol zonlicht, leidt dit tot
versnelling van moleculair verval.
De unieke eigenschappen van MIRON Violetglass filteren de
meest schadelijke stralen van het zichtbare lichtspectrum
en laten delen van de UVA- en infrarood lichtgolven binnen,
waardoor de producten langer houdbaar blijven.
De kleine hoeveelheid zichtbaar violet licht die binnenkomt,
geeft het glas zijn donkerpaarse kleur.
MIRON Violetglass behoudt en verbetert de kwaliteit
van de synergieën van Arhomani, zonder kunstmatige
conserveermiddelen te gebruiken.

www.mironglass.com/discover-violetglass
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DE WETENSCHAP ACHTER
GEUREN EN EMOTIES
Er is een verband tussen geuren en emoties. Geuren worden
geanalyseerd in het limbisch systeem. Het limbisch systeem is
betrokken bij emoties, motivatie, genot en (emotioneel) geheugen.
De meeste dieren hebben een goed ontwikkeld limbisch systeem.
In het limbisch systeem wordt de geur niet alleen waargenomen,
maar ook werkelijk beleefd. Vroeger werd dit deel van de hersenen
ook wel reukhersenen genoemd, waarbij ook emotionele reacties
op verwondingen, ziekte, gevaar en stress horen.
Geuren, herinneringen en emoties zijn nauw met elkaar verbonden.
Geuren gaan direct in dit limbisch systeem en dus in feite in het
onderbewustzijn.
Geuren, anders dan beelden en geluiden, worden niet vooraf verwerkt
en gefilterd;. Daarom veroorzaken geuren onmiddellijk emoties.

Onze wetenschappelijke adviseur Dr. Anouck
Haverbeke, specialist in gedragsdiergeneeskunde (EBVS© European Veterinary Specialist in
Behavioural Medicine), ontwikkelde Arhomani’s
synergieën en doet wetenschappelijk onderzoek
naar olfactorische verrijking bij dieren.

Sinds 2013 is Anouck lid van het European
College in Animal Welfare and Behavioural
Medicine en werd hier in 2020 vicevoorzitter
van. Anouck is tevens lid van verschillende
dierenartsenverenigingen in dierengedrag
en natuurlijke integratieve diergeneeskunde.

Anouck studeerde in 2001 af als dierenarts aan
de Universiteit Gent (België) en verdedigde
haar proefschrift over het welzijn van paarden.
Ze behaalde een doctoraat in ethologie aan de
Universiteit van Namen (België) in 2009. Resultaten van haar doctoraatsonderzoek toonden
aan dat positieve training het welzijn en de
prestaties van militaire honden verbetert.

Naast diergeneeskundige gedragsconsultaties bij Vet Ethology, geeft Anouck in samenwerking met verschillende instellingen les
in diergedrag. Ze geeft regelmatig colleges
in binnen- en buitenland over diergedrag en
interacties tussen mens en dier.

ONZE R&D PRIORITEITEN
Arhomani onderzoekt en ontwikkelt het
effect van natuurlijke aroma’s op het gedrag
van onze huisdieren en hun eigenaars.
Bij Arhomani, zetten we bewust geuren
in om op angsten, depressies, frustraties,
agressieve of repetitieve gedragingen
bij onze huisdieren te werken. Voor het
beste resultaat, raadt Arhomani aan
om het gebruik van essentiële oliën op
te nemen in een complete veterinaire
gedragsbehandeling.
Onze verschillende onderzoeken hebben
aangetoond dat het samenvoegen van
verschillende essentiële oliën samen in een
synergie, significant betere resultaten geeft
dan het werken met één enkele geur.

WAT IS DE WETENSCHAPPELIJKE
ONDERBOUWING VAN ARHOMANI?
Arhomani beschouwt veterinaire olfactorische aromatherapie
als een “opkomende wetenschap” (emerging science). Het is een
ongeschreven regel dat wetenschap de basis is van vooruitgang in
de mensheid. Dit geldt van farmacologie tot voeding, scheikunde
en psychologie. Gewoonlijk moet de wetenschap overtuigend zijn.
Dit betekent dat de wetenschap algemeen erkend en aanvaard
wordt door de wetenschappelijke gemeenschap en experts.
Dit is een lang proces. Een idee of een hypothese moet empirisch
worden onderzocht. Gewoonlijk is het vallen en opstaan en
worden er veel onderzoeken uitgevoerd voordat de hypothese
kan worden bevestigd en deze de basis kan vormen voor verdere
onderzoeken. Ook het tijdsverloop speelt een rol.

EEN SCHEMATISCH OVERZICHT GEEFT EEN
BENADERING VAN WETENSCHAPPELIJKE
“EVOLUTIE”
ONVOLDOENDE

WAARSCHIJNLIJK

Opkomende wetenschap
vb.
In-vitro-onderzoek,
niet gecontroleerde
studies

vb.
Enkelvoudige
en meervoudige
studies met een
controle- en
expertgroep

MOGELIJK

OVERTUIGEND

Significante wetenschappelijke
overeenkomst
vb.
Kritische
beoordelingen door
deskundigen

vb.
Erkenning door
officieel erkende
of onafhankelijke
deskundige
instanties

ONZE RESULTATEN: OPKOMENDE
WETENSCHAP
De praktijkresultaten en testimonials zijn bemoedigend. De
eerste peer-reviewed publicaties hebben significante positieve
resultaten opgeleverd:
Haverbeke A., Uccheddu S., Arnouts H., Sannen A., 2019. A
pilot study on behavioural responses of shelter dogs to olfactory enrichment. Veterinary Science Research 1(1):29-34.
Uccheddu S., Mariti C., Sannen A., Vervaecke H., Arnout
H., Gutierrez Rufo J., Gazzano A., Haverbeke A., 2018.
Behavioural and cortisol responses of shelter dogs to a
cognitive bias test after olfactory enrichment with essential
oils. Dog Behavior 2: 1-14.
Er zal verder onderzoek worden gedaan naar de effecten van
individuele essentiële oliën en naar synergieën van essentiële
oliën op verschillende diersoorten: honden, katten, paarden en
andere gezelschapsdieren.
Arhomani’s algemene doelstelling is maatschappelijk en neigt
naar een “One Welfare” concept. Daarbij wordt de relatie tussen
positief dierenwelzijn, menselijk welzijn en het milieu erkend.
Pinillos RG., Appleby MC., Manteca X., Scott-Park F., Smith
C., Velarde A., 2016. One Welfare – a platform for improving
human and animal welfare. Veterinary Record 179, 412-413.
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SELF CONFIDENCE
Aanbevolen voor periodes van grote veranderingen in het
leven van uw dier (tijdens de socialisatieperiode, puberteit...)
en bij plotselinge veranderingen (een verhuizing, transport,
verandering in het huishouden, de komst van een baby of een
ander huisdier, naar een pension gaan).
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•
•

Groene mandarijn (Citrus aurantium bergamia)
Roze geranium (Pelargonium graveolens)
Laurier (Laurus nobilis)
Echte lavendel (Lavandula angustifolia)
Citroen litsea (Litsea citrata)
Pomerans/Bittersinaasappel (Citrus aurantium)
Patchouli (Pogostemon cablin)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• Laurier (Laurus nobilis) staat bekend om zijn regulatie van het
zenuwstelsel (Matsubara et al., 2011; Diez, 2008) en staat ook
bekend om zijn anxiolytische effecten (Kim et al., 2014). Laurus
nobilis is samengesteld voor 58,59% uit 1,8-cineol (Yalçin et al., 2007).
Inhalatie van 1,8-cineol kan worden toegepast om angst voor, tijdens
en na bepaalde operaties bij mensen te verminderen (Kim et al., 2014).
• De anxiolytisch effecten van Pomerans werden aangetoond bij
ratten (Ceccarelli et al., 2004; Hansen et al., 2012), muizen (Komiya
et al., 2006) en mensen (Costa et al., 2013).
• Patchouli wordt in de aromatherapie gebruikt om het zenuwstelsel
te kalmeren en stress te verminderen (Bagetta et al., 2016).
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TRANSFORM
Aanbevolen om fobieën, schokken, trauma’s of een moeilijk
verleden van een dier aan te pakken. Transform wordt in het
bijzonder aanbevolen voor dieren die verlatingsangst vertonen
of asieldieren.
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•
•

Zonneroosje (Cistus ladaniferus)
Bergjeneverbes (Juniperus communis var. Montana)
Laurier (Laurus nobilis)
Echte lavendel (Lavandula angustifolia)
Pomerans/Bittersinaasappel (Citrus aurantium ssp aurantium)
Ylang-ylang (Cananga odorata)
Citroen Litsea (Litsea Citrata)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• Haverbeke et al. (2019) en Uccheddu et al. (2018) hebben
anxiolytische effecten van Transform aagetoond bij honden
(verhoogde houding en kortere latentietijd gedurende een
cognitieve bias test).
• Beta-Caryofylleen, in hoge concentratie aanwezig in Juniperus
communis (7-11%), vermindert angst en depressie bij ratten (Falasca
et al., 2016).
• Acute en chronische blootstelling aan Ylang-ylang heeft
anxiolytische effecten bij mannelijke muizen. Cananga odorata en
zijn belangrijkste component benzylbenzoaat hebben een effect op
serotonine en dopamine (Zhang et al., 2016). Cananga odorata heeft
anxiolytische effecten bij mensen (Hongratanaworakit &
Buchbauer, 2006).
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CALM DOWN
Aanbevolen voor agressieve dieren om hun boosheid
te verminderen en hun temperament te bedaren.
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•

Rozenhout (Aniba rosaeodora)
Atlasceder (Cedrus atlantica)
Ylang-ylang (Cananga odorata)
Kamille (Chamaemelum nobile)
Mandarijnbladeren (Citrus reticulata)
Sandelhout (Santalum album)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• Het anxiolytische effect van sandelhout (Santalum album L.) werd
bestudeerd bij muizen (Satou et al., 2014). Gestreste muizen werden
gedurende 90 minuten in een omgeving geplaatst die verrijkt werd
met sandelhout. Vervolgens werden ze 10 minuten in een andere
ruimte geplaatst, waar ze verhoogde verkenningsvaardigheden toonden.
• Rozenhout induceert sedatie bij knaagdieren (Nobrega de
Almeida et al., 2009).
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OPENNESS
Arhomani beveelt deze synergie aan tegen het verdriet van
een dier na het verlies van een metgezel of baasje. Deze
synergie kan ook de baasjes helpen bij het verlies van hun
lievelingsdier.
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•

Wierook (Boswellia carterii)
Jasmijn (Jasminum grandiflorum)
Echte lavendel (lavandula angustifolia)
Mirre (Commiphora molmol of myrrha)
Neroli (Citrus aurantium var. amara)
Reuze zilverspar (Abies grandis)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• Citrus aurantium var. Amara heeft niet alleen een onmiddellijk effect
na een emotionele schok, maar anti-convulsieve effecten werden
tevens aangetoond bij muizen, na activatie van het GABA-systeem
(Azanchi et al., 2014). GABA is een lichaamseigen stof in de hersenen
geproduceerd vanuit glutamaat. De belangrijkste functie van GABA
is om de activiteit van zenuwen in het zenuwstelsel te verminderen.
Door een verminderde functie van het GABA systeem, kunnen
epileptische aanvallen ontstaan, alsook angst en paniek.
• Mensen blootgesteld aan jasmijn voelden zich niet alleen beter en
positiever, maar een verhoogde activiteit van betagolven,
aangetoond via Electro-Encefalografie, vertaalde zich in hogere
alertheid en aandacht (Sayowan et al., 2013).

15

CONNECTIVE COMMUNICATION
Aanbevolen om de communicatie tussen mens en
dier te verbeteren.
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•
•

Korianderzaden (Coriandrum sativum)
Basilicum (Ocimum basilicum)
Venkelzaden (Foeniculum vulgare)
Elemi (Canarium luzonicum)
Laurier (Laurus nobilis)
Groene mandarijn (Citrus aurantium bergamia)
Groene mirte (Myrtus communi)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• In een vergelijkende studie toonden Emamghoreishi et al. (2004) aan
dat het effect van koriander in hoge concentraties vergeleken zou
kunnen worden aan het effect van oxazepam of diazepam.
• Gradinariu et al. (2014) analyseerden de anxiolytische effecten van
twee essentiële oliën (Ocimum Sanctum L. (Os) en Ocimum basilicum
L. (Ob)) die werden ingeademd in een bèta-amyloïde Alzheimer-model
bij ratten. De met deze essentiële oliën verrijkte ratten toonden in de
doolhoftest een toename in de tijd die in de tunnel werd doorgebracht
en in de frequentie van het binnengaan in de open armen van deze
test. Bij de zwemtest werd een toename van de zwemtijd en een afname
van de immobilisatie waargenomen. De belangrijkste molecule die in de
twee oliën wordt aangetroffen, is linalool (31% Ob, 19% Os).
• Ghazanfarpour et al. (2017) zagen een afname van depressie en angst bij
vrouwen na diffusie van essentiële olie van venkel.
• Moreira et al. (2014) observeerden anxiolytische effecten van myrtenol,
dat een benzodiazepine-achtige werking lijkt te hebben.
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CONCENTRATION
Aanbevolen voor dieren tijdens hun werk of tijdens een
competitie. Deze synergie verhoogt hun concentratievermogen
en prestaties.
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•
•

Basilicum (Ocimum basilicum)
Groene mandarijn (Citrus aurantium bergamia)
Javaanse citronella (Cymbopogon winterianus)
Jeneverbessen (Juniperus communis)
Hyssop (Hyssopus officinalis decumbens)
Laurier (Laurus nobilis)
Pepermunt (Mentha piperita)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• Pepermunt zorgt voor een betere en langere concentratie en
een betere integratie van nieuwe dingen bij mensen (Kligler &
Chaudhary, 2007).
• Citronella heeft naast zijn werking als insecticide ook een effect op
het zenuwstelsel. Electro-encefalografie toont activatie van alfa- en
bètagolven, die de stimulerende en harmoniserende effecten van
citronella bevestigen (Sayowan et al., 2012).
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SELF BALANCE
Arhomani beveelt deze synergie aan voor dieren die een
repetitief gedrag of chronische stress vertonen.
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•
•

Wierook (Boswellia carterii)
Laurier (Laurus nobilis)
Narduskruid (Nardostachys jatamansi)
Sandelhout (Santalum album)
Atlasceder (Cedrus atlántica)
Echte lavendel (Lavandula angustifolia)
Mandarijnbladeren (Citrus reticulata)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• Joshi en Parle (2006) toonden een vermindering van stress en een
verbeterd geheugen en leervermogen bij muizen aan die
blootgesteld werden aan de essentiële olie van nardus.
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HARMONY
Deze algemene anti-stress synergie is effectief bij nerveuze,
angstige of gestreste dieren. Arhomani raadt deze synergie ook
aan voor het creëren van een harmonieuze leefomgeving.
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•
•

Kamille (Chamaemelum nobile)
Laurier (Laurus nobilis)
Echte lavendel (Lavandula angustifolia)
Citroen litsea (Litsea citrata)
Mandarijnbladeren (Citrus reticulata)
Ylang-ylang (Cananga odorata)
Katrafay (Cedrelopsis grevei)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• Kamille en echte lavendel hebben een ontspannende werking bij
asielhonden (Graham et al., 2005).
• De anxiolytische effecten van echte lavendel (Lavandula
angustifolia) werden aangetoond bij mensen (Akhlaghi et al, 2011;
Koca Kutlu en Yilmaz, 2008) en bij ratten (Hritcu et al., 2012), muizen
(Bradley et al., 2003), paarden (Ferguson et al., 2013) en honden
(Graham et al., 2005).

NIEUW - Harmony Spray is speciaal voor
wachtkamers en praktijkruimtes beschikbaar
in 100ml
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ARHOMANY
Voor dieren en hun baasjes die samen willen ontspannen.
Zij zullen deze synergie enorm weten te waarderen.
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•

Katrafay (Cedrelopsis grevei)
Groene mandarijn (Citrus aurantium bergamia)
Ylang-ylang (Cananga odorata)
Neroli (Citrus aurantium var. amara)
Atlasceder (Cedrus atlanticus)
Mandarijnbladeren (Citrus reticulata)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• Cedrelopsis grevei verbetert de endotheliale vasodilatatie bij oude
ratten en zorgt voor nog meer ontspanning (Mingorance et al., 2008).
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COGNITIVE HEALTH
Verbetert het geheugen of de cognitieve functies. Belangrijke
ondersteuning voor oudere dieren als preventie of aanvullende
behandeling van het Cognitief Dysfunctie Syndroom.
SAMENSTELLING:
100% natuurlijke essentiële oliën van

•
•
•
•
•
•
•

Nootmuskaat (Myristica frangrans)
Melisse (Melissa officinalis)
Kamille (Chamaemelum nobile)
Bergjeneverbes (Juniperus communis var. Montana)
Rozemarijn verbenon (Rosmarinus officinalis verbenone)
Pepermunt (Mentha piperita)
Douglasspar (Pseudotsuga menziesii)

R E L E VA N T W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R ZO E K :
• N-hexaanextract van Myristica fragrans werd gedurende 3
opeenvolgende dagen oraal toegediend aan jonge en oude muizen
in drie concentraties (5, 10 en 20 mg/kg). De concentratie van 5 mg/
kg toonde een verbetering van het leervermogen en het geheugen.
Deze studie valideerde het gebruik van Myristica fragrans in het
beheer van cognitieve en geheugentekorten (Parle et al., 2004).
• Kennedy en collega’s (2003) hebben aangetoond dat Melissa
officinalis de cognitieve prestaties en stemming kan verbeteren en
daarom een waardevolle aanvulling kan zijn bij de behandeling van
het Cognitief Dysfunctie Syndroom bij dieren.

21

HOE TE GEBRUIKEN
A R H O M A N I S P R AY:
Op kussens, in de auto, op kleding op elk moment van de dag;
2-3 keer drukken
ARHOMANI DIFFUSER:
Honden: 2-3 druppels in 50 ml water,
Katten: 1 druppel in 50ml water,
Andere huisdieren (*): 1 druppel in 100ml water.
Voor een volledige behandeling: vernevel de synergie 3 uur ‘s
morgens en 3 uur ‘s avonds gedurende een periode van 6 weken.
(*): exoten, vogels, reptielen, amfibieën, konijnen, knaagdieren

Arhomani Spray en Arhomani Diffuser kunnen samen
worden gebruikt voor een verhoogd wederzijds effect.

Te verkrijgen in spray (30ml) of in diffuser (10ml)

NIEUW–Harmony Spray is ook beschikbaar
voor dierenartspraktijken in 100ml

V O O R ZO R G S M A AT R E G E L E N
• Bewaar de flesjes bij voorkeur op kamertemperatuur. Bestand tegen daglicht
dankzij speciaal MIRON violet glas
• Voor dier en eigenaar: geen
contact met huid of vacht, risico
op verbranding door de zon
• Buiten bereik van kinderen en
dieren houden
• Niet geschikt voor oraal gebruik
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WELKE SYNERGIE PAST BIJ?
T E R O N D E R S T E U N I N G VA N

PRODUCT

Aankomst van een nieuw dier in het huis

Self Confidence

Adolescente dieren (om hen te helpen door een periode van
angst die vaak voorkomt tijdens de puberteit; ongeveer 4-7
maanden voor honden)

Self Confidence

Agressie uit angst

Transform

Agressie uit frustratie

Calm Down

Agility training

Concentration

Angst tijdens een medische ingreep (maar waar de ingreep
ondanks deze angst, toch nog kan worden uitgevoerd)

Harmony

Angstig gedrag

Transform

Angstige puppy (angstpiek rond 8 maanden)

Self Confidence

Angstige puppy (angstpiek rond 8 weken)

Self Confidence

Asieldier met een aanhoudend emotioneel trauma

Transform

Assistentiehonden tijdens de training om hun focus te
vergroten

Concentration

Assistentiehonden tijdens de training om hun angst te
verminderen

Transform

Castratie of sterilisatie van een huisdier (voor/na de operatie)

Harmony

Chirurgische ingreep (voor/na de operatie)

Harmony

Chronische stress

Self Balance

Cognitief Dysfunctie Syndroom (dementie)

Cognitive Health

Communicatie / real-time ondersteuning

Connective Communication

Concentratie van honden tijdens de training

Concentration

Concentratie van honden of paarden tijdens de wedstrijd

Concentration

Cushing bij paarden (samen met een globaal medische
behandeling)

Self Balance

Depressie (Acuut)

Harmony

Depressie (Chronisch)

Self Balance

Emotionele schokken

Transform

Euthanasie van een huisdier (ondersteuning van het
gezelschapsdier)

Openness

Euthanasie van een huisdier (ondersteuning van eigenaren)

Openness

Arhomani beveelt
op de eerste
plaats een volledig
veterinair medisch
en gedragsmatig
onderzoek aan.
In te zetten voor of tijdens
een behandeling in een
veterinaire praktijk
Diergeneeskundige
gedragsraadpleging
waarschijnlijk niet nodig
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T E R O N D E R S T E U N I N G VA N

PRODUCT

Fobieën

Transform

Geboorte van een baby in de familie

Self Confidence

Herstel na anesthesie

Harmony

Lage stress omgeving in de dierenkliniek
(Low Stress environment)

Harmony

Leerproces (om het dier te
ondersteunen met ontspanning)

Arhomany

Low Stress Handling in de dierenkliniek

Harmony

Moeilijk traumatisch verleden van een dier

Transform

Nervositeit

Harmony

Nieuw samengesteld gezin met huisdieren

Self Confidence

Ontspannen omgeving binnenshuis

Arhomany

Ontspanning

Harmony

Opname van een huisdier in de dierenkliniek

Harmony

Paniek

Transform

Puppylessen

Self Confidence

Repetitief gedrag

Self Balance

Socialisatieperiode

Self Confidence

Training van honden (Gehoorzaamheid, Agility, IPO, Dog
Dance, werkhonden...) ter verhoging van hun focus

Concentration

Training van politiehonden ter verhoging
van hun focus

Concentration

Transport en reizen

Self Confidence

Trauma’s (emotioneel)

Transform

Veranderingen in de omgeving

Self Confidence

Verlatingsangst

Transform

Verlies van een huisdier ter ondersteuning van de
eigenaar of de andere dieren tijdens hun rouwperiode

Openness

Veroudering van een dier

Cognitive Health

Vuurwerkfobie

Transform

Wachtkamers van veterinaire en therapeutische klinieken,
crematoria voor huisdieren en trimsalons

Harmony

Woede

Calm Down
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