Paarden folder 2012
Oproep!!!!
Voor onze Mulder Agro
paarden kalender 2013 willen wij dit jaar
foto’s van paarden verwerken
ingestuurd door klanten zelf!
Wij hebben nu al een paar prachtige foto’s opgestuurd gekregen maar er kunnen
natuurlijk altijd meer bij.

Verhuur
Wij verhuren verschillende zaken op
het paardengebied.
Geboorte alarm: per dag €17,85
: per week €59,50
Paarden trailer (2 paard)
:Per dag €29,75

Dus ‘heeft u een mooie scherpe foto van
uw pony en of paard en wilt u die graag
terug zien in onze paarden kalender?

:per ½ dag €17,85

Equifirst Linamix
Iedereen kent de eigenschap van
lijnzaad- olie bij hun paard. Vaak word het
gegeven in vloeibare vorm maar het is er nu
ook in smakelijke brokjes vorm....

LINAMIX!
Boordevol met omega3 dat een filmlaagje
geeft in het darmstelsel waardoor er minder
kans op koliek is en draagt bij aan een
gezonde
uitstraling!

Stuur hem dan voor oktober 2012 op
naar info@mulderagro.nl
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Alvast bedankt!
Het Mulder Agro team

Equifirst Apple muslie
Smakelijke Apple muesli (haver vrij)
met gestoomde en geplette granen... Een
smakelijke muesli om bij het voer te
geven of als lekkere traktatie!

Voor maar

Fuite aanbieding!!!

Wees er snel bij deze
actie is geldig tot eind
mei....
Nu 5 zak Fuite Action
basic halen+ 1 gratis!!!

€9,00

Gedizo MPB mix
Gedizo MPB mix is een mix van maïs,
perspulp , en bierbostel die geschikt is als
aanvullend diervoeder voor paarden die wat
extra nodig hebben. Ook is het zeer geschikt
voor oudere paarden die moeite hebben
met kauwen....

25 kg €5,95

Hartog energy classic

Hartog lucerne mix

Mulder F paardenmineralen

Energy classic is een granenmix met
een hoge energiewaarde en een hoge
vitaminering. Speciaal voor sportpaarden
of paarden die meer energie nodig
hebben.

Luzerne mix eigenschappen

Verhoogt de weerstand en de
vruchtbaarheid bij paarden. Dagelijkse
dosis 50 gr per paard per dag.

*energieverhogend
*energie op maat op het juiste tijdstip
*voor piekprestaties

*vezelrijk (vermindert kans op koliek)
*rijk aan vitaminen en mineralen

25 kg voor €31,50

*draagt bij aan voorkoming van oc/ocd
*laag gehalte aan zetmeel en suikers in
vergelijking met hooi of kuil
*ondersteunt de ontwikkeling van
botten en gewrichten

Stal strooisel’s
Diverse soorten kwaliteit strooisel’s in ons
assortiment
-vlasstrooisel
-spaander Hippofan

€12,95
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Nieuw Horsecam® voor trailer of stal!
Wilt u uw paard altijd en overal kunnen observeren? Dat
kan! Met de Horse Cam, dit is een draadloos observatie systeem voor zowel stal of trailer. Ideaal voor onderweg
of als uw paard op het punt staat om een veulen te werpen.

De oplossing voor het dazen probleem!!
In het 2de deel van de zomer zijn ze er weer, Dazen! De schrik voor
iedere paardenhouder en vooral voor paarden die last hebben van
zomer eczeem!

*bereik van 800 mtr

Met deze effectieve dazenval zorgt u dat uw paard rustig in het land
kan lopen zonder lastig te worden gevallen.

*eenvoudige installatie

*werkt onmiddellijk

*incl mogelijkheid om beelden online
(computer,smarthphone) te bekijken.

*milieu vriendelijk
*makkelijk te plaatsen
*drastische aanpak dazen overlast
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Nu met 10% korting!!!
voerbox van Hartog

€197,50

Hartog compact gras

Deze voerbox is uitgevoerd met een metalen rek die
constant op het voer rust, waardoor er een langzame voer
opname word gecreëerd. Het paard kan geen grote happen
nemen waardoor er Max 1kg gras per uur word opgenomen.

Hartog compact gras is de ideale vervanger van gras hooi en kuil.

Het grazen in de weide word op deze manier in de
stal nagebootst!!

*stof arm en schimmel vrij

Voerbox + 1 Hartog compact gras gratis!!
Nu voor

Het heeft de volgende unieke eigenschappen:
*100% gedroogd gras

*gegarandeerd vrij van Jacobs kruiskruid
*ideaal in combinatie met de Hartog voerbox

€82,50

Ten Have Horse Star graszaad
*kan goed tegen kort afgrazen
*zeer smakelijk voor het paard
*geschikt voor maaien
*zeer sterk met goed herstelvermogen
*snelle kiemkracht en vestiging

15 kg €74,25

€11,00 p/st
Ecostyle Colosan
De darmolie Colosan is een direct
werkend homeopathisch hulpmiddel bij
(acute)koliek, gasophoping in de darm
of verstopping.
Colosan gaat verkrampingen tegen in
het maag darm kanaal.

Ecostyle Promotion
Promotion is een massage vloeistof
voor paarden die de doorbloeding
krachtig activeert. Het stimuleert effectief de genezing na een verstapping of
intensieve training.

€19,95

€27,50

Per kg €6,50

Paarden halster aanbieding!!!
Prachtig paardenhalster 1x
verstelbaar en in diverse kleuren....

Nu in de maand mei voor
maar

€5,25

Vliegen bestrijding

Afrastering

Quick baytspray is een
vliegen bestrijdingmiddel voor in opslag
en dieren verblijven. Het is een in
lauwwarm water oplosbare korrel in
250gr is genoeg voor 100 m²

Kwaliteits lint dit staat garant voor
goede raster zekerheid en lange
levensduur.

€49,80
In de maand
mei met 15%
korting

Ranger 20 20 mm 200 meter
Van €32,90 voor € 30,45
Ranger 40 40 mm 200 meter
Van € 44,95 voor €42,50
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