Dierenspeciaalzaak, Dierendrogisterij & Hondentrimsalon

BENJI

Voor de gemotiveerde dierenliefhebber.
Meer tips: WWW.DSZBENJI.NL

TIPS OVER VOEDING VOOR PUPS, KITTENS EN VOLWASSEN HONDEN EN KATTEN.

DE START………..
Zoals u ongetwijfeld als gemerkt zult hebben wordt de honden en katten voedingsmarkt overspoeld door heel veel verschillende merken, die allemaal verkondigen
het goed voor te hebben met de voeding van uw hond of kat.
Daar u natuurlijk het beste wilt voor uw huisdier zou u geneigd zijn te luisteren naar diegene die het hardste roept, hopelijk voor uw dier komt u snel tot het besef dat
bekendheid niets te maken hoeft te hebben met gezondheid.
Of een bepaalt merk voer gezond is hangt af van veel factoren, waarvan wij een de belangrijkste voor u op een rijtje willen zetten.
Weliswaar wat beknopt, maar we houden het dan wel voor iedereen begrijpbaar.
U kunt ons altijd via e-mail of in de winkel om meer uitgebreidere informatie vragen.
DE VOEDING.
Qua voeding is het van belang dat U van de fokker of ander adres waar de pup of kitten vandaan komt wat voer mee krijgt wat de pup of kitten gewend is te eten.
Laat de pup of kitten de eerste paar dagen thuis wennen met het voer wat hij/zij gewend is, na een paar dagen kunt u uw pup of kitten dan over gaan wennen op een
voer waar u op basis van voedingsinformatie (Bijv. deze tips) en goede verteerbaarheid zelf voor kiest.
Het over wennen naar het door u gekozen voer duurt afhankelijk van de pup of kitten 3 tot 5 dagen.
Honden en katten zitten anders in elkaar dan mensen, dat zal u duidelijk zijn;Zo zijn mensen alleseters, zij hebben ca. 12mtr maagdarmkanaal Æ afwisselend eten.
U kunt aan het gebit en de lengte (ca. 1,5 tot 2mtr. Æ eentonig eten) van het maagdarmkanaal zien dat uw hond en kat vleeseters zijn, zij moeten het dus vooral
hebben van dierlijke eiwitten, of van voorverteerde plantaardige eiwitten.(zoals uit de maaginhoud van een prooidier).
Eiwitten zijn de bouwstoffen waaruit uw hond en kat zo’n beetje van is opgebouwd, ze onderhouden het weefsel, de vacht en hebben een belangrijke rol in het
behouden van o.a. de lichaamstemperatuur van uw huisdier.
Uw hond en kat hebben dus het grootste belang bij het feit dat u de voeding kiest met een goed mogelijk verteerbare eiwitbron.
Als u voor een voeding kiest met een goede eiwitbron dan zult u merken dat de prijs per kilo hoger ligt dan een voeding met een minder goede eiwitbron.
Gelukkig brengt een goede eiwitbron ook met zich mee dat uw hond of kat van zo’n voeding minder nodig hebben om aan voldoende voedingswaarde te komen.
Derhalve zal de prijs geen obstakel mogen/kunnen zijn om uw huisdier te voorzien van een goede voeding, vaak zelfs (zeker bij kattenvoeding) bent u zelfs
voordeliger uit !!
Verder is het bij het bepalen van welk voer wat voor eiwitbron heeft goed om te weten dat op de verpakking het grootse ingrediënt (eiwitbron) als eerste genoemd
moet worden, dus het eerste ingrediënt moet een vleesvermelding zijn.
Begint de samenstelling met bijv. “Granen”, dan weet u dat de grootse eiwitbron plantaardig is; Beter zou zijn als het zou beginnen met bijv. “Kip” of “Lam” o.i.d..

Zorg dat als U voer vergelijkt op prijs dat U altijd de prijs per dag berekent, en let op hoeveel de verpakking voorschrijft !!!!
Nu vinden wij bij BENJI dat u zelf degene moet zijn die voor een bepaalt merk kiest, met een beetje hulp van uw hond of kat.
Derhalve krijgt u bij een voedingsadvies in de winkel (waarbij we op veel meer kanten van de voeding in gaan) dan ook altijd wat monsterzakjes mee van
verschillende merken, met deze zakjes kunt u samen met uw hond of kat een testje “wat vind uw dier het lekkerst” doen, zoniet vraag er even om !
Na zo’n testje bent u verzekerd van het feit dat u een goede en gezonde voeding koopt waarvan uw hond of kat smult, zodat u samen nog veel plezier kunt hebben
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over jeuk, schilfers en andere kwaaltjes aan de huid of vacht die veroorzaakt kunnen worden door de voeding.
Voor bijna alle huidproblemen is er bij ons wel een voeding die bijdraagt aan het verbeteren, voorkomen of genezen van het probleem.
Wij zijn dealer van de volgende prima merken die wij op basis van kwaliteit/prijs in volgorde zullen noemen: Natural Health, Nutro, Eukanuba, Pro-Plan, Iams & Royal
Canin.
Ook voeren wij een assortiment speciaal diëten geschikt voor katten te gebruiken bij chronische nierinsufficiëntie, overgewicht en blaasgruis.
Voor honden hebben wij dieet voedingen voor chronische nierinsufficiëntie, overgewicht, huidproblemen, alsmede een lichtverteerbaar voedingdieet bij maag darm
problemen. Deze diëten zijn van dezelfde kwaliteit als de diëten die u van uw dierenarts koopt. Let wel, de dierenarts stelt de prognose (dus wat voor dieet ) maar het
voer kunt u nu gemakkelijk “op de hoek” halen bij ons.(neem altijd een analyse mee van de zak voer die u bij uw dierenarts heeft gekocht !)
Ter uwer geruststelling melden wij dat wij zeer regelmatig op voedingcursussen bij nutrisionisten (dierenartsen die wél iets over voeding weten) gaan en dat wij
derhalve over voldoende kennis beschikken om u goed te kunnen informeren.
Mocht u willen overstappen naar een door ons geadviseerde voeding voor uw hond of kat dan mag u eventuele andere merken bij ons ruilen, ook al zijn deze niet bij
ons gekocht, hoe eerder uw dier het beste krijgt, hoe beter. Zorg wel dat u een paar dagen de “oude” voeding met de nieuwe mengt !
Daar werken wij graag aan mee; evt. inruil van voeding kan alleen op woensdagen.
Als u meer informatie (b.v. over voedingsallergie of geneesmiddelen) wilt kunt U in de winkel deze informatie krijgen.
OOK BELANGRIJK………..
Koop nooit een pup of kitten op een markt !
Zorg dat u bij de erkende fokker [zie ook www.raadvanbeheer.nl] altijd ook de moeder van uw puppy krijgt te zien.
Neem bij het uitzoeken van een nieuwe aanwinst een oude lap of handdoek mee en laat deze bij aanschaf van de kleine achter in het nestje.
Als u nu uw pup of kitten gaat halen neemt u uw eigen doek weer mee naar huis met daaraan de nestgeur, uw dier is u dankbaar en went een stuk gemakkelijker.
Een hondenkluifje (bijv. Voedingskluiven) of een kattensnoepje mag U altijd blijven geven !

