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In deze nieuwsbrief:

OP=OP Hoge staffelkorting op Hill's
Thema Voeding
Producten bestellen per stuk
Alle nieuwsbrieven na te lezen op brondler website

brondler geeft hoge staffelkorting op
Hill's Canine Blik Kalkoen en kip!

Bestel snel want deze actie loop zolang de voorraad
strekt. Dus OP is ook echt OP

 
Per 12 stuks: 15% korting
Per 120 stuks: 30% korting

Hill's Canine Blik Kalkoen

Smeuïge paté met kalkoen in blik met
gebalanceerde voedingsstoffen voor de

algemene gezondheid. Met licht
verteerbare ingrediënten, hoogwaardige

eiwitten, DHA van visolie en
antioxidanten voor een levenslange

gezondheid.

Bestel nu 

Hill's Canine Blik Kip

Smeuïge paté met kip in blik met
gebalanceerde voedingsstoffen voor de

algemene gezondheid. Met licht
verteerbare ingrediënten, hoogwaardige

eiwitten, DHA van visolie en
antioxidanten voor een levenslange

gezondheid.

Bestel nu 

Een gezond en gevarieerd dieet is belangrijk voor de gezondheid van
onze huisdieren. Met voldoende variatie in het dieet van huisdieren

blijft het immuunsysteem actief. Een ander voordeel is dat huisdieren
met gevarieerde voeding minder snel een allergie of intolerantie krijgt.

Bovendien gaat variatie van voeding ook verveling tegen, doordat
huisdieren niet iedere keer hetzelfde voorgeschoteld krijgt.

 
In deze nieuwsbrief lichten wij verschillende voedingsmerken en

producten uit die een gevarieerd dieet bieden voor onze huisdieren.

The DoggySnack Natural
Porkbone

De vacuüm 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 

Kivo Zalm & Rijst Glutenvrij

Kivo Zalm & Rijst is een geperste brok.
Het  is bereid met verse zalmolie. Deze

brok is rijk aan omega 3 & 6, wat goed is
voor huid en vacht. Verder bevat dit

product rijst, wat rijk is aan vitamine B en
zorgt voor een vaste ontlasting. Er
chondroïtine en glucosamine aan
toegevoegd. Dit kan bijdragen aan

soepele gewrichten.

Bestel nu 

Little One hamster voer

Voer voor hamsters met 21 smakelijke
en zeer geliefde ingrediënten, inclusief
granen en zaden, multigranen, diverse
gepofte ingrediënten en vlokken, noten,
gedroogde groenten en johannesbrood.

Bestel nu 

Little One Bessenmix

Bessenmix is een bron van
voedingsstoffen voor kleine dieren.

Wortelnotenhout en lijsterbes bevatten
grote hoeveelheden vitamine C en van
jeneverbessen is bekend dat ze een

helende werking hebben.

Bestel nu 

RIO Trosgierst

Gierst-aren zijn een favoriete traktatie en
speelgoed voor parkieten, kanaries,

zangvogels en andere soorten vogels.
Net zoals wilde vogels in de natuur,
halen gekooide vogels genot uit het
pikken van verse korrels uit pluimen.

Bestel nu 

RIO Krachtvoer voor jonge
parkieten en kleine vogels

Eivoer voor parkieten en kleine vogels
wordt gemaakt van hele eieren, waaraan
honing, vitaminen en mineralen worden
toegevoegd. Een combinatie van biotine

en aminozuren helpt de vogel aan
gezonde veren. 

Bestel nu 

... 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 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.
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