
Dutch Dogs & Cats Pet Shop 1 november 2022

Dutch Dogs & Cats Pet Shop 1

Oven Baked 
Tradition. 
Graanvrije 
kattenvoeding mèt 
pompoen!                   
Nu tijdelijk in prijs 
verlaagd. 

Deze in de oven gebakken 
graanvrije kattenvoeding 
wordt in kleine porties 
gemaakt om versheid en 
kwaliteit te garanderen. 
Met pompoen voor een 
natuurlijke bron van 
antioxidanten. Het is rijk aan 
bètacaroteen en belangrijke 
vitamines (A, C & E). 

Dutch Dogs & Cats
Nieuwsbrief 

Herfst! Pompoenen! 
Is pompoen goed voor honden?

Ja! Pompoen is heel goed voor honden. Voor de duidelijkheid, 
we hebben het over gewone pompoen zonder alle "kruiden" 
die eraan toegevoegd kunnen worden. Pompoen heeft 
serieuze voordelen voor de gezondheid van honden, vooral 
voor hun spijsverteringskanaal. Pompoen toevoegen aan het 
dieet van uw hond kan de maag en darmen kalmeren en 
reguleren en verlichting geven bij zowel diarree als 
constipatie.

Pompoen is rijk aan vezels en bevat veel belangrijke vitaminen 
en mineralen. 

 

Lees meer

https://dutch-dogs.online/collections/obt-kattemn-droogvoer-graanvrij
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Nieuwsgierig naar ons 
assortiment en onze 

aanbiedingen? Klik op 
het logo hierboven 

Vaak zijn problemen met huid of 
vacht goed te voorkomen met de 
juiste supplementen. 

KIVO produceert die in 
Nederland en wij hebben ze voor 
u in de webshop.  

Regelmatige toevoeging aan de 
droog- of natvoeding van uw 
hond of kat versterkt de conditie, 
draagt bij aan een gezonde huid 
en vacht en kan de weerstand 
een boost geven. Ga zeker naar 
de dierenarts als dat nodig is bij 
duidelijke klachten, maar met de 
juiste supplementen kun je vaak 
een bezoek aan de dierenkliniek 
besparen. Fijn voor je viervoeter 
en prettig voor je portemonnee. 

 

Lees hier hoe de 
voedingssupplementen van KIVO 
ook kunnen bijdragen aan de 
gezondheid van ùw huisdier. 

Naar de dokter? Neeheeee! 
Angst van een hond voor de dierenarts vrij gemakkelijk te 
voorkomen of te overwinnen is, als je bereid bent er de 
nodige tijd en moeite in te steken. Misschien dat je hond wat 
gespannen blijft, maar in elk geval kun je de angst voor een 
heel groot deel verminderen. Het bezoek aan de 
dierenkliniek kan zelfs uiteindelijk ‘een uitje’ worden!

Oefen onderzoekjes thuis

Een deel van wat een bezoek aan de dierenarts zo eng maakt, 
is dat je hond niet gewend is aan de behandeling tijdens een 
onderzoek. Je kunt der hond aan deze behandeling laten 
wennen door thuis te oefenen.Besteed elke dag wat tijd aan 
het controleren van zijn oren, het in bedwang houden, het 
bekijken van zijn tanden en het vasthouden van zijn poten. 
Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je hond veel 
complimentjes en wat lekkers krijgt tijdens de oefenexamens.

Ga eens een paar keer met je gezonde hond naar de 
dierenkliniek. Vraag een medewerker om je hond een paar 
traktaties en een vriendelijke aai te geven. De volgende keer 
is de spanning een stuk minder!

Succes!

http://www.dutch-dogs.shop
https://dutch-dogs.online/collections/voedingssupplementen
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