1.

het dichtst bij de natuur.

bevatalle actieveenzymen,sporenelementen
envitaminendie nodig zijn voor eengoede
gezondheid.Bij verhittingof bewerkinggaateengroot deelvan dezenoodzakelijke
voedingsbestanddelen
verloren.
bevatveel vocht, wat belangrijkis voor de nier enblaas.
bevatonbewerkteen onverhitteeiwitten,dit wil zeggendat de eiwittenvan het voer het best
passenbij de eiwittenvan het lichaam,waardoorlever ennierenniet belastworden.
bevatonbewerkteen onverhittevetten,waardooressentiele
vetzurenin dejuiste verhouding
bewaardblijven
bevatgeensynthetischegeur-, kleur en smaakstoffen.
Bevatgeengiftige anti-oxydantia

Vers,rauw vleesmenu voorkomt:
*

Huidziekten

*
*
*
*
*

Verteringsproblemen
Overgewicht
Orgaanziekten
Suikerziekte
Blaasstenen

Bovendienvalt op dat uw huisdieractiever,speelseren opgewekterwordt.

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

overactieveen somsagressievedieren
nierverkalking en nierschade

* maagtumoren
* leverschade
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Adviezen voer
(zie ook: stencilcommercielevoeders,zie adviezendierenwinkel)
In volgordevan 'effectiviteit':
- zelf etenklaarmaken(zie: stencilzelf etenklaarmakenetc, diverseboeken)
- diepvriesvoer
- aantaldagenvers/diepvriesen aantaldagendroogvoer(onzemerken)
- droogvoer(onzemerken)eventueelaangevuldmet 'MissingLink'
- commercielevoedersmet 'MissingLink'
i.Overschakeling (van commercieelnaar v ers/diepvries):
Ochtendmaaltijd
versI diepvriesen avondmaaltijdcommercieelvoer gedurende3 dagen,dan I dagvolledig
vers/diepvries.De volgendeweek2 dagenvolledigvers/diepvries.De daaropvolgende
week 3 dagenetc.
Naar mogelijkheiduitbreidennaar7 dagenvolledigvers/diepvries.
2. Overschakelingnaar commercielebrok naar onzebrok:
Beginnenmet 1/7 onzebrok en 6/7 commercielebrok. Uitbreidengedurende1 weeknaarvolledigonzebrok
3. Overschakelingvan commercielebrok naar combinatie vers/diepvriesen onzebrok:
Eerstde brok overschakelen
volgens 2. Dan volgens1.
Vervanging dieetvoeders(geleidelijke overgangmet name hier belangrijk)
Blaasstenenof blaasgruis
Bij twijfel eersturinesediment
laten doen,dit kunnenwe zelf
(katkorkorrelsvoor urine opvang)
Indieneendier blaasgruisof stenenheeften op eendieetstaat,eerstdit therapeutische
dieetzo laten.Pasbij
preventiefdieet(cId etc, dit op onzemaniergaandoen)
Ter voorkomingvanblaasgruis:
Volledig versldiepvrie~en/ofblikvoer erg belangrijk
Biofood kat brok eventueelsamenmet MissingLink
Stromendwater adviseren/bronwater/brok
vochtig maken
Specifiekepreparaten(blaasniercomp,
urogenicure,mifloran)
Stress,genoegkattebakkenplaatsen,niet stuivendstrooisel.
Nierproblemen/oudere dier
Kan urine laten brengen/bloedonderzoeklaten doen
Hond: vers/diepvries ook hier weer het belangrijkste Quality and Perfect senior mix/low protein" Biofood senIor.
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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