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Beste klanten,
Wist u dat er bij ons een nieuw onderhoudsdieet
verkrijgbaar is? Dit voer voor honden en katten heet
'Yarrah' en is het enige biologisch gecertificeerde voer
in Nederland. Yarrah bestaat uit puur biologische
grondstoffen waarvan de herkomst bekend is, bevat
geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen en is
bijzonder smakelijk!
Loop vooral eens binnen voor meer informatie of een
Yarrah proefverpakking, wij zijn benieuwd wat uw dier
ervan vindt.

Voor de gulzige eter
Over diervoeding gesproken... Ook de 'Eat slow, live longer' voerbak is nu bij ons
verkrijgbaar. Deze slimme bak zorgt ervoor dat uw hond langer over zijn maaltijd doet en dat
komt zijn gezondheid ten goede!

Nieuwe niertest voor katten
Voor katten vanaf acht jaar is er een nieuwe bloedtest beschikbaar om evt. nierfalen in een
eerder stadium op te sporen. Nierfalen of nierinsufficiëntie is een veelvoorkomend
probleem waar maar liefst één op de drie katten mee te maken krijgt. Nierweefsel dat
eenmaal is beschadigd, zal nooit meer optimaal functioneren.Daarom is vroegtijdige
opsporing bepalend voor de
prognose. Dankzij een recent
ontwikkelde test is het mogelijk
om nierfalen te ontdekken tot
wel 1 jaar voor er klachten
zichtbaar worden.

Door deze aandoening in een eerder stadium te behandelen met b.v. een aangepast dieet,
ligt de levensverwachting een stuk hoger. Neem voor meer informatie of het maken van een
afspraak contact op met de praktijk.
Veterinair kattenpension
Heeft u vakantieplannen en zoekt u nog een
oppasadres voor uw kat(ten)?
Reserveer dan tijdig een plekje in ons kleinschalige
kattenpension! Wij vangen katten op met en zonder
gezondheidsproblemen, ook suikerziektepatiënten zijn
van harte welkom.
Graag tot ziens in onze praktijk!
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