De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief februari 2014
Nieuwe markten in de regio
Vanaf nu vindt u ons ook op de volgende markten in de regio:

Op dinsdagmiddag in Aalst van 12.00 tot 17.00 uur op het plein bij winkelcentrum Den Hof.

Op vrijdagmiddag in Deurne van 13.00 tot 17.30 uur op het Marktplein in het centrum.
Wij heten alle nieuwe (en bestaande) klanten van harte welkom en hopen u vaak terug te zien.

Carnaval 2014

Het feest kan weer beginnen!
Daarom zijn wij niet op de markt op maandag 3 maart (Nuenen), dinsdag 4 maart (Aalst) en
aswoensdag 5 maart (Eindhoven).
Neemt u de komende weken eventueel wat extra’s mee om deze tijd te overbruggen. Afhalen bij
ons magazijn en thuisbezorgen kan wél tijdens de Carnaval.
Wij wensen alle carnavalsvierders veel leut en alle thuisblijvers ook veel gezelligheid toe.

Glutenvrij en hypo-allergeen

Het zijn modieuze termen, maar wat betekenen ze nu eigenlijk?

Gluten zijn een groep eiwitten die voorkomen in granen (bijvoorbeeld tarwe, rogge, gerst en haver). Deze eiwitten
kun je weer verdelen in glutines en gliadines. Met name de gliadines veroorzaken de klachten als er sprake is van een
glutenallergie. Granen die weinig tot geen gliadines bevatten, kunnen vaak wél gegeten worden. Dan hebben we het
over rijst en maïs. Dierlijke producten bevatten overigens nooit gluten.
Vermoedt u een glutenallergie bij uw dier, geef dan voeding die rijst of maïs bevat.
Uit ons assortiment zijn dat bijvoorbeeld de hondenbrokken op basis van Lam & Rijst (€ 2,65 per kg./€ 21,95 per
10 kg./€ 36,95 per 20 kg.). De grootverpakkingen zijn ook te bestellen via onze bezorgservice.

Hypo-allergeen betekent niets meer of minder dan dat de kans klein is dat het een allergische reactie veroorzaakt.
Er zijn grondstoffen gebruikt waarvan bekend is dat deze een kleine kans hebben op het teweegbrengen van een
allergische reactie. Bijvoorbeeld door het gebruik van plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke, en door het gebruik
van slechts één eiwitbron. Maar let op: een kleine kans op een allergische reactie is niet hetzelfde als géén kans!
Voor honden hebben wij hypo-allergene voeding in de vorm van brokken op basis van Zalm & Rijst (€ 2,95 per kg./
€ 39,95 per 15 kg.). De grootverpakking is ook te bestellen via onze bezorgservice.

Nu ook bij ons verkrijgbaar: de Petstages-tennisbal
Deze bal is gemaakt van duurzaam, niet giftig, synthetisch rubber. Hij stuitert en blijft drijven. Hij
past in de werpstok, omdat het materiaal flexibel is. Bovendien kan hij gevuld worden met snacks.
Na koeling is hij verzachtend voor het tandvlees, wat handig is bij het tanden krijgen en wisselen.
Een zeer veelzijdig speeltje, bij ons verkrijgbaar voor slechts € 6,95.

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.

