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(Biologische) vlooienbestrijding

Lekker warm lenteweer (en straks de zomer) brengt ook weer veel ongedierte met zich mee.
Het wordt weer belangrijk om vlooien en teken te bestrijden bij uw hond en kat. Dat kan op de “traditionele” manier
met de vlooiendruppels (pipetten) van Exil.
Maar wij hebben nu ook biologische bestrijdingsmiddelen in ons assortiment, bijvoorbeeld een biohalsband. Deze band bevat natuurlijke oliën die zich geleidelijk verspreiden over de huid en vacht
waardoor de hond zich nog zelden krabt of bijt. Werkt gedurende vier maanden, lengte 64 cm., prijs
€ 7,45. Ook zijn er biologische druppels voor kleine honden. Eén pipet werkt vijf weken per vijf kg.
hondengewicht. Prijs per vijf pipetten € 9,45.
Voor beide artikelen geldt dat de hond minimaal twee maanden oud moet zijn.

Nieuw: Vleesvoeding van Biofood
Nieuw in ons assortiment: volledige hondenvoeding op basis van puur vlees. Zeer geschikt als
traktatie, voor onderweg, als smaakmaker, bij omschakeling naar ander voer of voor honden
die slecht reageren op droogvoer
Het bevat geen suiker, tarwe, zout, chemische antioxidanten, geur-/kleur-/smaakstoffen of
conserveringsmiddelen. Het is glutenvrij en houdbaar buiten de koelkast.
De verpakking is hersluitbaar en bevat 7 porties van 90 gram. Prijs € 5,45.
Verkrijgbaar in de smaken Lam, Eend en Zalm.

Kent u het gemak van onze bezorgservice?
Kijk op onze website of vraag bij de kraam naar onze prijslijst.
Bent u al gebruiker en kent u mensen die dat ook zouden willen? Geef de lijst dan gerust aan hen door.
Nieuw in onze bezorgservice: Puppy Large Breed. Speciaal ontwikkeld voor pups van grote hondenrassen.
Verkrijgbaar in zakken van 20 kg. (€ 39,95), binnen Helmond gratis thuisbezorgd.

Nu ook bij ons verkrijgbaar: Dogwood
Kauwmateriaal, gemaakt van hout dat gemengd is met een duurzaam synthetisch product.
Heeft een natuurlijke houtgeur, dus aantrekkelijk voor honden die graag met stokken bezig zijn.
Deze kauwtakken zijn echter sterker en veiliger dan een echte stok.
Verkrijgbaar in verschillende maten, prijzen vanaf € 6,95.

Feestdagen op zaterdag
Van 4 tot en met 10 april wordt in Helmond de voorjaarskermis gehouden. Op de zaterdagmarkt van 5 april as. zullen
wij niet aanwezig zijn. En op zaterdag 26 april (Koningsdag) vervalt de reguliere weekmarkt. Er worden dan andere
evenementen in het centrum georganiseerd.
Denkt u eraan om in de voorafgaande weken eventueel wat extra’s te kopen zodat u deze tijd kunt overbruggen.

Contact met ons?
Voor vragen over bovenstaande of andere onderwerpen: Kom langs op de markt of kijk op www.dierelier.nl. Wij zijn
telefonisch bereikbaar op 0492-546 897 (spreek eventueel een boodschap in) en via de mail op info@dierelier.nl
Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur ons dan even een mail.

