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4 Oktober 

dierendag!! 

Pestigon, een goedkoop alternatief voor Frontline!

Pestigon is een vlooienbestrijdingsmiddel voor honden en 

katten en is direct en langdurig tot 8 weken werkzaam tegen 

vlooien en teken. De inhoud en de werkzamestof van de    

pipetten is exact gelijk aan frontline!! 

 Nu 10% korting!! 

 

Bij aankoop van een klein verpakking knaagdieren- 

voeding van Kasper Fauna Food  

1 knabbelstick t.w.v. 

€ 1,95 

Gratis!! 

3 kg Biofood hondenvoer + 

1 doosje schapenvet bonbons   

samen voor €16,95 

Huismerk puppybrok  

10 KG 

Huismerk kattenbrokjes 

10 kg 

Biofood vers vlees 

Biofood vers vlees is gestoomd en daardoor zout- en suiker- 

vrij. Het bevat geen kunstmatige geur-  en kleurstoffen. 

Verpakking met 7 worstjes en 1 doosje  schapenvet         

bonbons nu samen 

voor: 

€ 9,95 

€ 14,95 

Spaanders 70 liter 

Nu  

€ 3,75 

Cavom compleet 20 kg 

Van 38,00 nu 

voor 

(max. 2 per klant) 

 

 

 

 

                  

10 % korting op alle botten 

en kluiven  en 20% korting 

op alle halsbanden en     

looplijnen! 

Voordeel verpakking       

rawhide kauwbotjes 8 cm 

10 stuks nu voor  

€ 4,95 

€ 14,95 

4 oktober is het weer dierendag! Wij willen daar ook dit jaar weer aandacht aan besteden in onze 

winkel. Dit bestaat uit leuke aanbiedingen en acties… Benieuwd? Kom dan gerust langs.                

Deze acties zijn geldig van 1 tot 15 oktober.  

Wij willen u als dorpsbewoners bedanken voor het begrip en medeleven voor de situatie tijdens 

en na de brand op ons bedrijf. We gaan er met zijn allen weer wat van maken!  

€ 32,95 

 



Mestboy  

Handige vijgenvork met      

opschepbak. 
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Nieuw in de winkel!! 
Klok is hèt ecologische merk als het gaat om was– en 

vaatwasmiddelen .  In de receptuur  zijn geen  parfum 

of kleurstoffen toegevoegd. Hierdoor is de kans op 

een allergische reactie zeer beperkt. 

Verkrijgbaar in vloeibaar en poeder voor zowel de 

Hetrwitte als de gekleurde was. 

Matabi spuit 5 liter in combinatie met  5 liter        

schoonmaakazijn nu samen voor:                    

Ostrea Zeeschelpen-

kalk 

Is een langzaam werkende kalkbron 

die het hele jaar door zorgt voor een 

stabiele PH in de bodem. 

25 kg genoeg 

voor 200m² 

Voor  

€ 14,75 

10 % Korting  

Op alle voer en drinkbakken voor 

kippen en konijnen. 

Viano najaarsbemes-

ting 

Deze najaarsbehandeling zorgt voor: 

- indirecte werking 

tegen mos 

- betere drainage 

- een betere  weer-

stand in de winter 

- een 

Vulkamin® Granulaat    
  

Vulkamin is een zacht                           

oergesteentemeel van vulkanische   

oorsprong.  

Het is een 100% natuurlijke grondstof, 

rijk aan mineralen en sporenelementen.   

Dit zorgt ervoordat uw bodem weer de        

natuurlijke structuur krijgt. 

 

25 kg voor 100m² 
Voor € 17,50 

 

Laat uw gazon goed de winter ingaan met deze 3 producten! 

€ 29,95 

Paardenhalster 

Verkrijgbaar in alle maten en in diverse    

kleuren…. 

€ 4,95 

Het ministerie van landbouw wil alle chemische ontwormmiddelen terugdringen.      

Daardoor zijn deze middelen recept plichtig geworden en dus alleen via dierenarts       

verkrijgbaar. 

Wij verkopen echter Equi Parex. Dit is een 100% natuurlijk middel op basis van kruiden 

met knoflook. Dit reinigt het paarden lichaam en activeert het afweer systeem!  

Het is 3 maanden werkzaam.  

1 kuur voor    

€ 12,95 

Paardensnoepjes 1,5 kg  

Verkrijgbaar in diverse smaken 

 

€ 4,95 

€ 19,95 


