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In deze nieuwsbrief:
Apotheek special 

Nieuwe apotheek producten 

De nachten worden korter. De lente komt dichterbij.
Ondertussen is het belangrijk om aandacht te houden voor het behoud

van de gezondheid van huisdieren. Daarom heeft brondler een flink
aantal apotheekproducten aan haar assortiment toegevoegd.

Amflee Spot On

Amflee Spot On beschermt honden en
katten tegen vlooien, teken en luizen.

Amflee Spot On bevat bevat fipronil als
actieve stof. Het middel zit in een

gebruikersvriendelijke hersluitbare pipet.
Amflee Spot On beschermt na

toediening gedurende 4 weken tegen
teken en 8 weken tegen vlooien. Amflee
Spot On is ook effectief in de bestrijding

van bijtende luizen.

Bestel nu 

Amflee Combo

Amflee Combo bevat de actieve stoffen
fipronil en S-methopreen.

Door toediening via het pipetje, doodt het
middel vlooien, teken en luizen bij

honden en katten. Daarnaast gaat het de
ontwikkeling van de eitjes en de larven
tegen. Een vlooienplaag wordt hiermee

voorkomen of - indien deze reeds
aanwezig is - is deze sneller onder

controle. 

Bestel nu 

Milprazon chew

Milprazon Chewable is een smakelijke
kauwtablet voor de ontworming van
honden en katten. Honden en katten
houden van de leversmaak van deze

tablet. Het product bevat de werkzame
stoffen milbemycine oxime en

praziquantel. 

Bestel nu 

Milprazon

Milprazon is een breedwerkend tablet
voor het ontwormen van volwassen

honden, puppy's en katten. De tablet
werkt tegen long- en oogwormen en

intestinale wormen. Dit product bevat als
werkzame stoffen milbemycine oxime en

praziquantel.

Bestel nu 

Ataxxa

Ataxxa is een spot-on (pipet) middel voor
vlooien, vlooienlarven, muggen, teken en
zandvliegen bij honden. Ataxxa werkt al
binnen 1 dag na toediening, en blijft 4

weken werkzaam. Het bevat de
werkzame stoffen imidacloprid en

permethrine.

Bestel nu 

Vectra 3D

Vectra 3D heeft een afwerende, snelle
en brede werking tegen parasieten bij

honden, zoals vlooien, teken,
zandvliegen, muggen en stalvliegen.

Door de unieke pipet is het aanbrengen
eenvoudig. Elke pipet werkt 1 maand.
Beschikbaar voor 5 gewichtsklassen.

Bestel nu 

VirBac Veggiedent

Veggiedent is een caloriearme kauwstrip,
100% gebaseerd op plantaardige

ingrediënten. De kauwstrip is uitermate
geschikt voor honden met een

voedselintolerantie als gevolg van
dierlijke eiwitten. Door te kauwen reinigt

de hond automatisch zijn gebit en
stimuleert het het tandvlees.

Bestel nu 

The DoggyCare - Dental Care

The DoggyCare - Dental Care is een
probiotica-oplossing voor de

mondhygiëne van huisdieren. Probiotica
zorgt voor een grondige reiniging van

tanden en tandvlees en voorkomt plaque
op moeilijk bereikbare plaatsen.

DoggyCare is eenvoudig lokaal te
sprayen en smaakt lekker. 

Bestel nu 

Flexadin Advanced

Flexadin Advanced met Boswellia
serrata voor de vitale bewegingen van

honden. De ingrediënten Boswellia
serrata, UCII collageen, omega-3

vetzuren, vitamine E en DHA worden
gerelateerd aan ondersteuning bij

osteoartrose en osteoartritis. Smakelijke
zachte brokjes waardoor honden weer

meer kunnen genieten van speelse
momenten.

Bestel nu 

Diarsanyl

Diarsanyl van Ceva Sante Animal
is een pasta dat te gebruiken is bij acute

dunne ontlasting of tijdens de
daaropvolgende herstelperiode bij

honden en katten. Ter vermindering van
acute darm-absorptiestoornissen. De

pasta is makkelijk toe te dienen aan de
hond of kat.

Bestel nu 

Feliway spray

 Met Feliway worden angstgerelateerd
gedrag en markeringsproblemen

(sproeien, krabben) opgelost. Feliway
bevat een synthetische analoog van het

gezichtsferomoon van de kat, dat
gewoonlijk door de kat afgegeven bij het

kopjes geven. Door Feliway Spray te
spuiten op voorwerpen in de omgeving

van de kat ontstaat voor een gevoel van
veiligheid in stressvolle situaties.

Bestel nu 

VirBac Nutriplus gel

Virbac Nutri-Plus Gel voor hond & kat is
een smakelijke gel die honden en katten

ondersteunt bij grote lichamelijke
inspanning of situaties waarin veel

energie wordt gebruikt, zoals groeiende
honden/katten, jacht- en werkhonden, en

drachtige en lacterende honden en
katten. Het biedt ondersteuning na ziekte
of operatie. De gel is direct of in het voer

toe te dienen.

Bestel nu 

Advantix hond

Advantix is een snelwerkend middel dat
vlooien, teken en luizen doodt. Het bevat
de werkzame bestanddelen permethrine

en imidacloprid. Advantix weert
daarnaast zandvliegen, muggen en

stalvliegen af. Deze parasieten kunnen
verschillende ziekten overbrengen op

jouw hond. Advantix wordt aangebracht
met pipetjes.

Bestel nu 

Drontal voor honden met
rundvleessmaak

Drontal is een breedspectrum
ontwormingstablet tegen rondwormen, 
lintwormen (inclusief vlooienlintworm en

vossenlintworm), haakwormen en
zweepwormen. Smakelijke tabletten met
rundvleessmaak in de vorm van een bot.
Werkzame stoffen: febantel, praziquantel
en pyrantelembonaat. Zes tabletten per

doosjes.

Bestel nu 

Advantage Hond

Super scherp geprijsd
Advantage rekent af met vlooien en bijtende luizen. Vlooien worden door Advantage

gedood bij lichaamscontact (dus hoeven niet te bijten om het middel binnen te krijgen). Na

het toedienen van Advantage stopt het bijten van vlooien binnen 3 tot 5 minuten en worden

de volwassen vlooien binnen een uur gedood.

Advantage biedt na toediening 4 weken bescherming tegen vlooien en bijtende luizen. 

Bestel nu 

Starterspakket KRKA bestaande uit:
Ataxxa pipet: 24 verpakkingen

6x S, M, L, XL 
Milprazon chew: 40 verpakkingen

5x kat klein en 5x kat groot (beiden 2 en 4 stuks) 
5x hond klein en 5x hond groot (beiden 2 en 4 stuks)

Aanbieding:
1 pakket = staffel 1; inkoop €...

(Consumentenwaarde €...) Bovenop vaste condities

2 pakketten = staffel 2; inkoop €...
(Consumentenwaarde €...) Bovenop vaste condities

4 pakketten = staffel 3; inkoop €...
(Consumentenwaarde €...) Bovenop vaste condities

10 pakketten = staffel 4; inkoop €...
(Consumentenwaarde €...) Bovenop vaste condities

Aanbieding geldt alleen voor het complete starterspakket.

Zolang de voorraad strekt.

Milprazon kat chew

Varianten:
Voor kleine en grote katten
- 2 chews per verpakking
- 4 chews per verpakking

Bestel nu 

Milprazon hond chew

Varianten:
Voor kleine en grote honden

- 2 chews per verpakking
- 4 chews per verpakking

Bestel nu 

Ataxxa hond pipet

Varianten:
Voor honden maat S, M, L, XL

4 pipetten per verpakking

Bestel nu 

Voor condities: neem contact op met de binnendienst en of uw accountmanager.

Voor alle producten geldt: zolang de voorraad strekt.

brondler is officiële distributeur van o.a. deze prachtige merken:

brondler Pet Brandhouse

Dick Flemmingstraat 23
5161 CA Sprang-Capelle
Tel: +31(0) 88 01 111 33
Email: info@brondler.nl

Registreren
Mijn bestellingen

Download hier de brondler app

U heeft zich ingeschreven met het email adres %%emailaddress%%,
klik hier om u uit te schrijven.
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