Website: http:/www.Surfingcats
Beste Informatieve Site:
http:/www.Yarrah.com
Deze site geeft eens een andere kijk op de voeding van hond of kat.
“Yarrah honden en kattenvoer is geschikt voor elke hond respectievelijk kat, ongeacht leeftijd en ras.
Het gebruik van hoofdzakelijk biologische grondstoffen voorkomt het ontstaan van voedselallergieën
en problemen met de spijsverteringsorganen. Als eiwitbron wordt voornamelijk kip gebruikt. Dit levert
zeer hoogwaardige eiwitten op, wordt goed verdragen door vrijwel alle honden en katten en wordt
bovendien zeer smakelijk gevonden. Aan de Yarrahblikvoeding voor honden en katten wordt zeewier
en spirulina toegevoegd. Dit verbetert de vachtconditie, verhoogt de weerstand en vitaliteit en
bevordert het herstel na inspanning of ziekte. De brokken van Yarrah worden geconserveerd met
behulp van natuurlijke bewaarmiddelen, zoals vitamine E. Alle Yarrahproducten zijn, met behoud van
vitaminewaarborg, tenminste houdbaar tot de datum die vermeld staat op de verpakking. Door
uitvoerige smaaktests, uitgevoerd door onze test en controlepanels van honden en katten, kunnen wij
ervoor zorgen dat de acceptatie van de Yarrah voedingsproducten uitstekend is en blijft. U hoeft
slechts weinig te voeren, omdat de opname van voedingsstoffen uit de voeding zeer hoog is. Wat
overblijft, is een kleine, stevige ontlasting. Die zich gemakkelijk laat opruimen en nauwelijks
geuroverlast veroorzaakt.
Vanzelfsprekend zijn alle Yarrah voedingsproducten compleet en bevatten ze alle noodzakelijke
vitaminen, mineralen en aminozuren, in de juiste verhouding en afgestemd op de behoefte van de
hond of kat. Met Yarrah voedingsproducten blijft uw hond of kat in topconditie!
Wat zijn de voordelen voor hond en kat?
Het toegenomen aantal allergieën bij honden en katten zou mogelijk veroorzaakt kunnen worden door
de in gangbaar voer aanwezige residuen van herbiciden, pesticiden en antibiotica en hormonen en
door het (veelvuldig) gebruik van chemische kleur, geur en smaakstoffen en conserveringsmiddelen.
Chemische stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen, worden uitgebreid getest op hun toxiciteit, maar
daarbij wordt meestal onvoldoende aandacht besteed aan wat eventuele residuen doen in combinatie
met residuen van andere toxische stoffen. Dit onderzoek is ook vrijwel onmogelijk, omdat er steeds
meer chemische stoffen bijkomen, waarvan het effect op de gezondheid van mens en dier op lange
termijn onbekend is. Uit onderzoek van de Consumentenbond en Stichting Natuur en Milieu bleek dat
de optelsom van residuen van verschillende bestrijdingsmiddelen (de zogeheten combitox)wel degelijk
de hersenontwikkeling van kinderen kan schaden!”
In de biologische landbouw worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt; in biologische
producten zitten dus geen residuen. Bovendien wordt er geen gebruik gemaakt van chemische
toevoegingen. Er is dus geen sprake van een combitoxeffect. Het advies van de Consumentenbond
was dan ook het zekere voor het onzekere te kiezen, en voor kinderen biologische voeding te kopen.
Waarom dan niet ook biologische voeding voor hond en kat?
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