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Prince (links) 

Danette Hvalø heeft het bericht van Maria Jämtenstål gedeeld  

10 juli 2016 – Weer één verloren door Bravecto. Gedeeld bericht !!!!!!  

“Vandaag belde ik de dierenarts met het autopsie-rapport van Prins en er was zo 
veel op te nemen. De tranen stroomden volop, ik heb dit niet gewild.                                                  
                                                                                                                               
Ik mis je, maar op een dag zullen we weer bij elkaar zijn.                       
                                                                                                                              
Mijn Prins stierf aan bloedvergiftiging na een infectie van de darmen (snel uitgelegd). 
Waarom dit gebeurde? Na beoordeling van de autopsie zijn alle dierenartsen van 
mening dat dit alles is veroorzaakt door de verdomde tablet Bravecto. Een “hel” van 
een teken-tablet heeft waarschijnlijk mijn beste vriend gedood! 

Vertel het aan iedereen die vandaag is toegevoegd, en de tablet zal nooit meer 
worden gebruikt! 
We zullen het nooit voor 100% weten, maar er is geen andere verklaring op het 
moment dat ik dit schrijf! 

Rust zacht mijn meest mooie engel Prince We missen je hier thuis en we zullen je 
nooit vergeten. " 

Origineel bericht:  

http://www.isbravectoveilig.nl/
https://www.facebook.com/danettehh
https://www.facebook.com/trudiluttskrutt/posts/10153973748429145
https://www.facebook.com/trudiluttskrutt


 Danette Hvalø shared the message of Maria Jämtenstål 

10 juli 2016 - Another one who lost for Bravecto. Just sharing !!!!!!   

“Today I called the vet with the Prince autopsy report and there was so much to take 
in. The tears just sprayed, I did not want this.  
I miss you, but one day we'll be together again  

My Prince died of blood poisoning after an infection of the intestine burst (quickly 
explained) 
Why this happened? Judgment of the autopsy and all veterinarians believe that all 
this is because the damn tablet bravecto. A hell of a tick tablet has probably killed 
my best friend! 
Report to those submitted today and the tablet will never be used again! 
We will never know 100% but since there is no other explanation as I write this out! 

Rest soft my most beautiful angel Prince We miss you here at home and we will 
never forget you.”  
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