De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief december 2013
Decembermaand-Feestmaand
Natuurlijk vind u bij ons, zoals ieder jaar, leuke decembercadeautjes voor uw huisdier. Variërend van
lekkere kauwmaterialen tot leuke speeltjes.
Uiteraard zijn wij op woensdag 25 en donderdag 26 december en op woensdag
1 januari gesloten.
De rest van de decembermaand zijn wij gewoon aanwezig op de markt, is onze
thuisbezorgservice in bedrijf en kunt u ook spullen afhalen bij ons magazijn.
Wij wensen al onze klanten alvast hele fijne feestdagen toe en een voorspoedig
2014. Wij bedanken u voor uw vertrouwen in ons bedrijf en hopen u in het
nieuwe jaar weer regelmatig terug te zien.

Nieuwe soorten hondenvoer
Wij hebben twee nieuwe soorten hondenvoer in ons assortiment opgenomen. Dat zijn:
 PURO LAM/RIJST 20/10: een geperste brok die vanwege de zeer zorgvuldig geselecteerde
ingrediënten geschikt is voor gevoelige honden. Deze brokken bevatten veel lamsmeel en
rijst, waardoor uw hond veel B-vitaminen binnenkrijgt en vaste ontlasting
produceert. Verder zit er een extra hoge dosering vitamine C en E in, en
is er chondoïtine en glucosamine aan toegevoegd. Deze beide stoffen zijn
belangrijk voor het kraakbeen. Prijs € 29,95, per 15 kg., binnen Helmond
gratis thuisbezorgd.
 PURO ZALM/RIJST 23/12: een geperste brok die hypo-allergeen is. Deze
brok bevat slechts één dierlijke eiwitbron, in dit geval zalm. Dit, om de simpele reden dat er
met één eiwitbron een veel lagere kans is op allergische (eiwit)reacties. Verder bevat dit
product veel rijst, wat rijk is aan B vitaminen en zorgt voor een vaste ontlasting. Prijs € 39,95,
per 15 kg., binnen Helmond gratis thuisbezorgd.

Vuurwerkstress

De meeste honden en katten zijn bang voor vuurwerk. De jaarwisseling is voor hen
dan ook vaak geen pretje. Met name de harde geluiden wekken een natuurlijke
angst op bij veel dieren. Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat uw
huisdieren veilig zijn en niet door vuurwerk geraakt kunnen worden.
Biofood Relax kan daarnaast helpen om uw huisdier te kalmeren. Het is een
natuurlijk preparaat dat kalmeert zonder te versuffen. Prijs € 3,95 per 100
snoepjes. Ook te gebruiken bij andere stress-situaties zoals onweer en wagenziekte.

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.

