
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuw! Darf Eko Noordzee en Hert, Eend, Konijn en Lam 
 

 

 
 

 

 

 

 

Aanpassingen prijzen Naturis 

 

Nieuwsbrief Hart voor je hond mei 2015 

 

Naturis Natuurlijk  
  
Naturis gebruikt vitaminen/mineralenmix in de 
diepvries versvlees worsten. Dit zijn enkel natuurlijke 
vitaminen, mineralen, aminozuren en antioxidanten. 
Naturis gebruikt deze bijvoorbeeld in de vorm van:  

 Etherische oliën (6 soorten) 

 Zeewier (mix van 15 soorten) 

 Knoflook, oregano, paardenbloem, brandnetel, 
walnoot, kruidnagel, St-Janskruid, kamille, eik, 
basilicum, kaneel.  

 

 

 

  

 

  
Door het gebruik van deze kruidenmix kan het 
misschien zijn dat Naturis “anders” ruikt. Echter zijn 
dit enkel natuurlijke kruiden die er voor zorgen dat 
uw hond een betere opname en vertering heeft 
waardoor het maximale uit het vlees kan gehaald 
worden. 
Ook gebruikt Naturis absoluut geen synthetische of 
chemische toevoegingen, waaronder vitamine K3. 

 

Darf biologisch vers vlees heeft 2 nieuwe varianten in het 

assortiment;  

 Darf Noordzee. Deze versie van DARF bestaat voor 30% uit 

Noordzeevis, koolvis, kabeljauw, roodbaars en wijting. De 

overige 70% is eend, rund, geit en lam en organen hiervan. 

 Darf Hert, Eend, Konijn en Lam. Deze variant zonder rund en 

kip bevat eend en konijn als calciumbron, konijn en lam voor 

de organen en hertspiervlees.   

Deze varianten zijn verpakt in 5 kg dozen, in losse plakken van ca 

350 gram. De prijs is 19,- per doosje Noordzee(€ 3,80 per kg) en € 

20,50 per doosje Hert, Eend, Konijn en Lam (€ 4,10 per kg). 

www.hartvoorjehond.nl - BIOLOGISCHE DARF EKO COMPLEET 

VERS VLEES VOOR HOND EN KAT 

 

Op tijd Darf  en  Naturis bestellen ivm vakantie!!!! 
 

Van donderdag 14 mei t/m maandag 25 mei zijn wij op vakantie. 
 

Voor onze vakantie kan je tot maandag 4 mei je bestelling doorgeven. Wij bezorgen je 
bestelling of je kan je bestelling voor 13 mei zelf afhalen (op afspraak). 

 

 
 

http://www.hartvoorjehond.nl/shop2.php?pageNum_newest=0&a=shop&groep=14828&titel=BIOLOGISCHE_DARF_EKO_COMPLEET_VERS_VLEES_VOOR_HOND_EN_KAT
http://www.hartvoorjehond.nl/shop2.php?pageNum_newest=0&a=shop&groep=14828&titel=BIOLOGISCHE_DARF_EKO_COMPLEET_VERS_VLEES_VOOR_HOND_EN_KAT


 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

Bijschrift bij  

 

Daniëlle is sinds enkele maanden een trouwe afnemer van 
Darf vers vlees voeding voor haar 2 Jack Russels en ik heb 
gevraagd of zij een stukje voor deze nieuwsbrief wilde 
schrijven, dus bij deze Daniëlle aan het woord! 
 
Ik ben al weer enige tijd bezig met het geven van sportmassage en 
lymfedrainage bij paarden. Dit vak ben ik gaan doen uit passie voor 
het paard en ik het bijzonder boeiend vind hoe het paard beweegt. 
Vandaar ook dat de naam van mijn bedrijf Equi-Move is.  
 
Sportmassage is voor de meeste mensen denk ik wel duidelijk, 
lymfedrainage (Manuele Lymfe Drainage = MLD) wellicht niet. MLD 
is een milde massagetechniek die ervoor zorgt dat de lymfestroom 
goed doorstroomt en mede daardoor wordt het afweersysteem 
geholpen zijn werk goed te doen. Sportmassage daarentegen is 
ervoor om het paard goed te houden voor de sport of hetgeen wat 
van hem gevraagd wordt.  
Ik streef ernaar om een goede balans in de bespiering te krijgen 
waardoor het paard beter in staat is om het werk te doen wat van 
hun verlangd wordt. Regelmatig ‘onderhoud’ kan blessures buiten 
de deur houden doordat het paard regelmatig gecontroleerd wordt 
op overbelasting. Vele blessures sluipen erin, aangezien de eigenaar 
al vele signalen van het paard gemist heeft. Een paard kan net zoals 
bij mensen last hebben van spierpijn, blessures en verminderde 
beweeglijkheid in de gewrichten. Sportmassage kan voor veel 
paarden een uitkomst zijn daar het de mobiliteit vergroot.  
 
Ik hoop mijn opleiding voor de humane sportmassage ook binnen 
een korte tijd af te ronden waardoor ik mensen ook kan gaan 
behandelen. Naast paarden en mensen doe ik ook af en toe honden, 
omdat dit soms gevraagd wordt. Ook honden reageren goed op een 
massage en zijn de resultaten goed, waardoor ik de opleidingen 
sportmassage voor honden ook in mijn achterhoofd heb. Voor meer 
informatie: 
Daniëlle Wassink-Braat / Equi-Move(ook op Facebook)/06-10942518 

 

Heb je hem al zien rijden over het eiland? 
 

Maak een foto van de reclame en deel deze op 
Facebook! Je krijgt dan eenmalig € 5,- korting op je 

eerstvolgende bestelling (minimale bestelgrootte € 25,-) 


