De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief januari 2014
De beste wensen voor 2014
We beginnen natuurlijk met al onze klanten een heel gelukkig en gezond 2014 toe te wensen, zowel voor henzelf als
voor hun huisdieren. Wij hopen dat u ons in het komende jaar (weer) regelmatig zult bezoeken, zowel op de markt
als digitaal op onze website.
Voor onze klanten op de zaterdagmarkt is het belangrijk om te onthouden dat wij op zaterdag 1 februari niet op de
markt zijn vanwege het Vormsel van een van onze kinderen. De weken daarvoor kunt u eventueel wat extra’s
meenemen om de tijd tot 9 februari te overbruggen.

Nieuw: Biofood hondenvoer
Een geperste brok op basis van rundvlees. Het voordeel van een geperste brok is dat de
grondstoffen tot niet meer dan 90 graden verhit worden (d.m.v. stoom), waardoor de stoffen zelf
en hun werking optimaal gewaarborgd blijven. Bij ons vanaf nu verkrijgbaar in zakken van 15 kg.
voor € 35,95, en binnen Helmond gratis thuisbezorgd.
Vraag ook naar de spaarkaart waarmee u kunt sparen voor een gratis zak hondenvoer.

Ook nieuw: Biofood kauwmaterialen
Verschillende puur natuurlijke kauwmaterialen van Biofood zijn nieuw in ons assortiment.
Vraag ernaar bij onze kraam of kijk op onze website voor meer informatie.

Voor overgevoelige honden
Hypo-allergene gistsnoepjes met aminozuren, vitamine A (huid, gezichtsvermogen en
immuunsysteem), vitamine B (vermoeidheid, moeheid, huid en immuunsysteem), vitamine D
(botten, spieren, tanden en celdeling), vitamine E (oxidatieve stress) en mineralen. Het extra
toegevoegde zeewier bevat veel darm- en huidondersteunende bestanddelen. Gezond voor huid en
vacht. Prijs € 3,95 per 55 snoepjes (2-4 snoepjes per dag aanbevolen).

Vogelpindakaas of niet?
Voor vogels is pindakaas een welkome aanvulling als voedselbron, omdat het heel calorierijk is. Veel mensen
realiseren zich echter niet dat pindakaas die bestemd is voor menselijke consumptie
heel veel zout bevat. Dit vele zout ontregelt de vochthuishouding van de vogels. Ze
worden er loom van en kunnen niet meer goed vliegen. Bovendien is de pindakaas uit
de supermarkt gemaakt van gebrande pinda’s, die juist minder voedingsstoffen
bevatten.
Als u de vogels optimaal wilt helpen, kies dan voor speciale vogelpindakaas. Bij ons
verkrijgbaar in potjes van 550 gram voor € 4,95. Waar u de tuinvogels ook mee
bijvoert, let altijd op dat er weinig zout in zit!

Contact met ons?
Kijk op www.dierelier.nl. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0492-546897 (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.

