
f.1.

het dichtst bij de natuur.

bevat alle actieve enzymen, sporenelementen en vitaminen die nodig zijn voor een goede
gezondheid. Bij verhitting of bewerking gaat een groot deel van deze noodzakelijke
voedingsbestanddelen verloren.

bevat veel vocht, wat belangrijk is voor de nier en blaas.

bevat onbewerkte en onverhitte eiwitten, dit wil zeggen dat de eiwitten van het voer het best
passen bij de eiwitten van het lichaam, waardoor lever en nieren niet belast worden.

bevat onbewerkte en onverhitte vetten, waardoor essentiele vetzuren in de juiste verhouding
bewaard blijven

bevat geen synthetische geur -, kleur en smaakstoffen.

Bevat geen giftige anti-oxydantia

Vers, rauw vlees menu voorkomt:

* Huidziekten
* Verteringsproblemen
* Overgewicht
* Orgaanziekten
* Suikerziekte
* Blaasstenen

Bovendien valt op dat uw huisdier actiever, speelser en opgewekter wordt.

Ons droogvoer bevat geen chemische toevoegingen.
Dit soort stoffen veroorzaakt namelijk:

* overactieve en soms agressieve dieren
* nierverkalking en nierschade
* maagtumoren
* leverschade
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Adviezen voer
(zie ook: stencil commerciele voeders, zie adviezen dierenwinkel)
In volgorde van 'effectiviteit ':

- zelf eten klaarmaken (zie: stencil zelf eten klaarmaken etc, diverse boeken)
- diepvriesvoer
- aantal dagen vers/diepvries en aantal dagen droogvoer (onze merken)
- droogvoer (onze merken) eventueel aangevuld met 'Missing Link'
- commerciele voeders met 'Missing Link'

i.Overschakeling (van commercieel naar v ers/diepvries):
Ochtendmaaltijd vers I diepvries en avond maaltijd commercieel voer gedurende 3 dagen, dan I dag volledig
vers/diepvries. De volgende week 2 dagen volledig vers/diepvries. De daaropvolgende week 3 dagen etc.
Naar mogelijkheid uitbreiden naar 7 dagen volledig vers/diepvries.

2. Overschakeling naar commerciele brok naar onze brok:
Beginnen met 1/7 onze brok en 6/7 commerciele brok. Uitbreiden gedurende 1 week naar volledig onze brok

3. Overschakeling van commerciele brok naar combinatie vers/diepvries en onze brok:
Eerst de brok overschakelen volgens 2. Dan volgens 1.

Vervanging dieetvoeders (geleidelijke overgang met name hier belangrijk)
Blaasstenen of blaasgruis
Bij twijfel eerst urinesediment laten doen, dit kunnen we zelf
(katkorkorrels voor urine opvang)
Indien een dier blaasgruis of stenen heeft en op een dieet staat, eerst dit therapeutische dieet zo laten. Pas bij
preventief dieet (cId etc, dit op onze manier gaan doen)
Ter voorkoming van blaasgruis:
Volledig versldiepvrie~ en/ofblikvoer erg belangrijk
Biofood kat brok eventueel samen met Missing Link
Stromend water adviseren/bronwater/brok vochtig maken
Specifieke preparaten (blaasniercomp, urogenicure, mifloran)
Stress, genoeg kattebakken plaatsen, niet stuivend strooisel.

Nierproblemen/oudere dier
Kan urine laten brengen/bloedonderzoek laten doen
Hond: vers/diepvries ook hier weer het belangrijkste Quality and Perfect senior mix/low protein" Biofood se-
nIor.
Kat: Carnibest, Arden Grange (hoge kwaliteit eiwit, minder geven)
Aanvulling met multivitarninen, éholodin, Missing Link.
Indien er meer water wordt gedronken waarschuwen.

Huidklachten
Vers/diepvries heel belangrijk (Energique speciaal, Duck lam/rijst, Carnibest lam/rijst en eend/rijst)
Biofood lamb and rijst, Magnusson, Holistique.
Aanvulling met Missing Link, Prodier huidjeuk, Mifloran etc.
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