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In deze nieuwsbrief:

Producten bestellen per stuk
ACTIE! Speciale aanbiedingen apotheekproducten
Thema: Gebit
Alle nieuwsbrieven na te lezen op brondler website

... u per stuk kunt bestellen bij brondler?

Bij brondler bent u niet gebonden aan voorverpakte colli.
U kunt bij ons ten allen tijde elk product per stuk bestellen.

Wij leveren snel, dus dat maakt inkopen een stuk overzichtelijker! 

brondler heeft besloten om haar apotheekproducten aanbiedingen van
de afgelopen nieuwsbrief te verlengen tot en met maart 2023!
Zodat u langer inkoopvoordeel geniet met deze goede deals.

Bekijk hier de aanbiedingen van apotheekproducten

Februari is maand van het gebit. Landelijk staat de gezondheid van het
gebit van huisdieren in de aandacht. Onder gebitsproblemen vallen

vaak slechte tanden en kiezen, maar ook tandsteen, gevoelig
tandvlees en een slechte adem. Als tanden ontstoken raken kan het
voorkomen dat een dier bijvoorbeeld geen harde brokken meer kan

eten.
 

Net zoals bij mensen kunnen gebitsproblemen pijnlijk zijn voor dieren.
Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de gezondheid van het
gebit. In deze nieuwsbrief lichten wij daarom verschillende producten

uit, die de gezondheid van het gebit versterken.

Tasty Bone Peanut Butter

Deze lang-meegaande smakelijke kluif is
te verkrijgen met verschillende aroma's.

Tasty Bone verveelt nooit! Het
buitenmateriaal is van speciaal

behandeld nylon. Door het kauwen
creëert het nylon als het ware kleine

borsteltjes. Die hebben een reinigende
werking op het gebit.

Bestel nu 

The DoggySnack Butcher's Cut

De vacuum verpakte verse
varkensbotten van Pet-Joy's The

DoggySnack zijn een heerlijke traktatie
voor honden. De verse botten zijn in

passende maten verkrijgbaar voor elk
type hond. Het kauwen op botten helpt

tandplak en tandsteen te verwijderen en
houdt de tanden sterk en gezond.

Bestel nu 

Denta-Dog Ropee Ring

Met deze speelse ringen van Denta-Dog
kunnen honden enorm leuk spelen, maar

ook nog eens lekker veel kauwen!
Daarmee worden gebit, tanden en

tandvlees meteen onderhouden. De
toegevoegde muntsmaak zorgt voor een

frisse adem.

Bestel nu 

The DoggyCare Dental Care

The DoggyCare Dental Care van Pet-Joy
is een lekkere, natuurlijke en gezonde

manier om de mondhygiëne van
huisdieren te stimuleren. De door

dierenartsen geselecteerde probiotica-
strains zorgen voor excellente reiniging

van tanden en tandvlees.

Bestel nu 

Fruit Flavoured Nibbler Cage
Chews

Een Fruit Flavoured Nibbler Cage is
gemaakt van natuurlijk hout. Het geeft
knaagdieren urenlang knaagplezier.

Tegelijkertijd is het een perfecte manier
om de tanden van uw knaagdier te

verzorgen. De knaagstaaf is makkelijk te
installeren aan de kooi.

Bestel nu 

Little One Yummy knaaghout
met pastinaak en pompoen

Little One heeft perfecte gezonde snacks
als aanvulling op het dieet van 

knaagdieren. Yummy knaaghout van
Little One houdt het gebit sterk en
gezond. Door op de snackstaaf te

knagen slijten de constant groeiende
tanden op natuurlijke manier. 

Bestel nu 

Little One knabbelstick van
weidegrassen

Een knabbelstick is leuk voor konijnen
om op te knabbelen en om mee te
spelen. De toegevoegde vezels,

vitamines en mineralen zijn gezond. De
vorm van de knabbelsticks zorgen ervoor

dattanden op een natuurlijke (en
gewenste) wijze kort blijven.

Bestel nu 

RIO sticks voor alle vogels met
eieren en zeeschelpen

Vogels hebben geen gebit. Hun snavel
groeit hun hele leven lang door. In de

natuur slijt de snavel gewoon weer door
het eten. Sticks van Rio met

zeeschelpen en eieren bevorderen het
slijten van de snavel, leveren mineralen
en bevorderen de vertering in de maag.

Bestel nu 

brondler heeft een nieuwe pagina toegevoegd aan haar website.
Vanaf nu kunt u altijd onze nieuwsbrieven terug lezen op onze website,

en doorklikken op de acties. Zijn er nog lopende acties uit vorige
nieuwsbrieven die u wilt bekijken?

Dan kan dat nu dus veel gemakkelijker! 

Bekijk hier onze vorige nieuwsbrieven

Voor de verkoopcondities, kunt u contact opnemen met de binnendienst

of met uw accountmanager.

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.

https://www.brondler.nl/hond/
https://www.brondler.nl/kat/
https://www.brondler.nl/nl/knaagdieren-konijnen/
https://www.brondler.nl/vogel/
https://www.brondler.nl/nl/reptielen/
https://www.brondler.nl/nl/paard/
https://www.brondler.nl/nl/brands/
https://www.brondler.nl/nl/
https://cdn.webshopapp.com/shops/297249/files/424432016/brondler-8-februari-apotheek-special.pdf
https://www.brondler.nl/nl/tasty-bone-peanut-butter-113447792.html
https://www.brondler.nl/nl/tasty-bone-peanut-butter-113447792.html
https://www.brondler.nl/nl/the-doggysnack-butchers-cut-134964373.html
https://www.brondler.nl/nl/the-doggysnack-butchers-cut-134964373.html
https://www.brondler.nl/nl/denta-dog-ropee-ring-138251028.html
https://www.brondler.nl/nl/denta-dog-ropee-ring-138251028.html
https://www.brondler.nl/nl/the-doggycare-dental-care.html
https://www.brondler.nl/nl/the-doggycare-dental-care.html
https://www.brondler.nl/nl/fruit-flavoured-nibbler-cage-chews-138251012.html
https://www.brondler.nl/nl/fruit-flavoured-nibbler-cage-chews-138251012.html
https://www.brondler.nl/nl/little-one-yummy-knaaghout-met-pastinaak-133805100.html
https://www.brondler.nl/nl/little-one-yummy-knaaghout-met-pastinaak-133805100.html
https://www.brondler.nl/nl/little-one-knabbelstick-van-weidegrassen-133805084.html
https://www.brondler.nl/nl/little-one-knabbelstick-van-weidegrassen-133805084.html
https://www.brondler.nl/nl/sticks-voor-alle-vogels-met-eieren-en-zeeschelpen.html
https://www.brondler.nl/nl/sticks-voor-alle-vogels-met-eieren-en-zeeschelpen.html
https://www.brondler.nl/nl/nieuwsbrieven/
https://www.brondler.nl/nl/brands/
tel:31(0) 88 01 111 33
mailto:info@brondler.com
https://www.brondler.nl/account/login/
https://www.brondler.nl/account/login/
https://www.brondler.nl/nl/service/app/
https://www.linkedin.com/company/brondler/

