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Hoe zit het nu eigenlijk met teken?

Er is de laatste jaren (en nog steeds) veel te doen geweest over de risico’s en de bestrijding van teken bij mens en
dier. En over de samenhang tussen teken en de ziekte van Lyme en Babesiose.
Op onze website vindt u een artikel waarin duidelijk uitgelegd wordt wat nu eigenlijk het risico van teken is en hoe je
ze het beste kunt verwijderen en/of bestrijden. Download het artikel via www.dierelier.nl bij Vlooien en teken. Of
vraag er naar bij onze kraam, wij hebben het voor u klaarliggen.
Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor middelen tegen vlooien en teken, al dan niet op biologische basis.
Heeft u vragen, dan krijgt u bij ons een deskundig en eerlijk advies.

Nieuw: MOBLI tabs HD
Een voedingssupplement dat helpt bij een goede ontwikkeling van de heupen. Dit kan
voorkomen dat honden problemen krijgen met hun heupgewrichten (en dus met hun
mobiliteit) De dragees bevatten MSM (smeert de gewrichten) en glucosamine (onderhoudt en
behoudt het kraakbeen). Zeer geschikt voor rassen met een verhoogd risico op HD, maar ook
voor honden die last hebben van stijfheid door ouderdom.
Verpakking van 100 tabletten € 14,95 (1 tablet per 5-10 kg. lichaamsgewicht per dag).

Kent u het gemak van onze bezorgservice?

Nooit meer sjouwen met grote zakken hondenvoer? 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: geperste hondenbrokken Rund, Lam/Rijst en Zalm/Rijst. Het grote voordeel van deze brokken is dat bij de
productie ervan de grondstoffen door het persen beter behouden blijven. Wat je erin stopt, blijft erin, en dat levert
tegenwoordig een kwalitatief hoogwaardige brok op. Kijk voor meer info op www.dierelier.nl bij Bezorgservice.

Nieuw en lekker frizzz: Dental Mintz Bones
Een handzaam doosje met 40 frisse botjes (met mintsmaak).
Ideaal als beloning voor uw hond en makkelijk mee te nemen in uw tas of broekzak.
Bij ons verkrijgbaar voor € 2,45 per doosje.

Feestdagen in april en mei
Traditioneel zitten de maanden april en mei vol met feest- en vrije dagen. Voor onze markten zijn de volgende data
belangrijk.
Op zaterdag 26 april is er geen weekmarkt in het Centrum van Helmond. Er worden dan andere activiteiten
georganiseerd in verband met de viering van Koningsdag.
Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) is er een extra feestelijke markt in het centrum van Valkenswaard. Wij zijn dan
aanwezig op onze eigen standplaats.

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.

