Castratie of is het toch sterilisatie?
Deze maand staat in het teken van castratie en sterilisatie van uw huisdier. Hoewel er nog steeds
gesproken wordt over sterilisatie bij het vrouwelijke dier bedoelen we hier ook castratie. Bij sterilisatie zorg
je er voor dat een dier zich niet meer kan voortplanten, bij castratie haal je de hormoonbron weg, zo
kunnen ze zich niet alleen niet meer voortplanten maar haal je ook de effecten van de hormonen weg.

Eigenaren die een castratie overwegen of laten doen bij hun huisdier zeggen vaak dat daardoor het
huisdier dik wordt. Dit is gedeeltelijk waar. Doordat wij het dier castreren vermindert de dagelijkse
energiebehoefte van het dier met gemiddeld 15%. Het is dus belangrijk dat u de hoeveelheid voeding na
castratie aanpast. Naast een goede voeding moet u dus ook een juiste hoeveelheid geven afgestemd op
de behoefte van uw dier.
In onze praktijk adviseren wij Sanimed voeding. Deze voeding heeft een Preventive lijn, speciaal
geoptimaliseerd aan de voedingsbehoefte van het dier op dat moment in zijn leven. Voor de kat bestaat er
de kitten, adult en senior. Bij de hond is er een stapje extra, de puppy, junior, adult en de senior. Zo
kunnen we elke dier in elke levensfase de juiste voeding geven. Naast de goede kwaliteits/ prijs
verhouding, kiezen wij om de volgende redenen voor Sanimed:
* De SANIMED-lijn is ontwikkeld door Professor Dr. Ir. Anton Beynen en gebaseerd op wetenschappelijke
onderzoeken
* SANIMED bevat uitsluitend hoogwaardige, natuurlijke ingrediënten, dus geen kunstmatige kleur-, geuren smaakstoffen
* De samenstelling van SANIMED is volledig afgestemd op de specifieke levensfase en behoefte van uw
hond en kat
* De uitzonderlijke smaak van SANIMED laat uw huisdier genieten.

Na de operatie van uw hond of kat krijgt u van
ons een proefpakket van de Sanimed voeding
mee. Hierin zit ook een bon voor een 1+1 actie!
Dus wilt u op een voordelige manier
kennismaken met Sanimed?
Koop dan 1 verpakking en krijg direct de 2e
verpakking gratis !
Maand April actie:
Gratis verpakking Sanimed bij castratie/
sterilisatie van uw huisdier. Daarnaast kunt u ook
nog eens gebruik maken van de 1 + 1 actie!
Om naast goede voeding ook de beweging te
blijven stimuleren voor uw hond een frisbee en
voor de kat een speelballetje.

Wist u dat?
* Castratie van de kat het risico op infecties
verkleint?
* Tot 80% van de voedsters (vrouwelijk konijn)
baarmoeder tumoren ontwikkelen als ze niet
gesteriliseerd zijn?
* U hond (teef) niet alleen niet meer loops wordt
maar ook geen baarmoederontsteking meer
krijgt, niet meer schijnzwanger wordt, niet meer
per ongeluk gedekt kan worden en veel minder
kans heeft op melkkliertumoren?

