
- Gezondheidssupplementen met natuurlijke 

   actieve ingrediënten

- Unieke jellyvorm

- Hoge acceptatie en verteerbaarheid

- Geen kunstmatige kleurstoffen

- Calorie-arm

Varianten:

Spijsvertering
- Voor honden en katten
- O.a. bij winderigheid
- Ondersteunt spijsvertering 
   en darmflora

Senior
- Voor honden en katten 
   (vanaf 7 jaar)
- Bij ouderdomsverschijnselen
- Ondersteunt het 
   immuunsysteem

Nieren
- Voor katten met 
   nierproblemen
- Licht verteerbaar
- Ondersteunt celvernieuwing

Actief
- Voor honden en puppy's
- Bij sport en herstel
- Ondersteunt het spierherstel

1+1 
GRATIS

BLIJF SPAREN VOOR CADEAUS MET ALL-IN PUNTEN

1250 all-in punten 450 all-in punten 1950 all-in punten

Dental Sticks

NIEUW in ons assortiment

GRATIS proberen

TESTER GEZOCHT
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Kalkoenvoeding in blik
De volledige voeding voor de kat 
en geschikt voor alle rassen.

Bestel via Whats App (06-51701973) en ontvang
€ 10,00 korting op 1 grootverpakking hondenvoeding

Dier all in Huismerk hondenvoeding is een uit-
gebalanceerde premium voeding voor puppy’s. 
Van deze smakelijke voeding gaat elke pup 
kwispelen! De combinatie van hoogwaardige
ingredienten zorgt voor een optimale verteer- 
baarheid van de voeding, wat resulteert in 
weinig verharen en een goede ontlasting. Deze 
puppyvoeding bevat alle benodigde voedings-
stoffen die een pup in de groei nodig heeft, 
de vitaminen en mineralen zijn in een optimale 
verhouding toegevoegd. Het bevat tevens de 
juiste verhouding aan calcium en fosfor. Dit 
zorgt voor een goede ontwikkeling van gezonde 
botten en sterke spieren zodat je zolang mo- 
gelijk kunt genieten van je trouwe viervoeter! 
13 kg voor € 38,95

PUPS GEZOCHT GEMAK  DIENT  DE  MENS

GRATIS BOX

PROBEERVOORDEEL

bij aankoop van
13 kilo 

Dier all in Huismerk
Hondenvoeding

t.w.v. 24,95

Smolke Adult

Natural Health

Renske 

Van Benthem

Prins

Huismerk

13 kilo
HALVE prijs

1+1 
GRATIS

Dental Care

Epe
Stationstraat 7
Tel. 0578-612274 06-51701973

DIER ALL IN 
BEZORGSERVICE

Steenwijk
Steenwijkerdiep 49
Tel. 0521-520265

Urk
W.C. Urkerhard
Tel. 0527-690045

Vollenhove
De Weyert 20a
Tel. 0527-243242

Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Acties geldig t/m 07-03-2020

Voor tips, advies of andere info, mail naar: info@dierallin.nl

naar keuze:

max. 1 per adres



2e 
verpakking
HALVE prijs

3
VOOR 
5 euro

HEERLIJK  GESTOOMDE  MAALTIJDEN  EN  VOEDING  VOOR  ELKE  HOND

LickiMat
Rubberen voermat, 
waar natvoer op uit-
gesmeerd kan worden.
Voor hond en kat! 
NU € 4,25

3
VOOR 
5 euro

Gestoomde maaltijden
Gestoomde vers vlees 
maaltijden, voor jonge 
en volwassen honden 
van alle rassen vanaf 9 
weken. 

Verantwoorde hondenvoeding! 
Er wordt steeds vaker gekozen voor minder
     granen en meer vlees. Profiteer nu van 
              deze multideal aanbieding, geldig 
                          op onderstaande merken 2, 
                                3 of 4 kilo verpakkingen.

Huismerk 
3 kilo

GRATIS

NU  1 5 KG  12,50

V
B SEN

IOR M
U

ESLI
OOG VOOR VOEDING

NIEUW!

VB KRUIDEN
 M

UESLI

OOG VOOR VOEDING

PAARDENVOEDING

KRUIDENMUESLI

SENIORMUESLI

PAARDENVOEDING

NIEUW!

Aquariumplanten zijn niet te missen in een aquarium. 
Je creëert een natuurlijke omgeving voor je vissen 
waardoor ze zich snel op hun gemak voelen. 

HONDENVOEDING  EN  AQUARIUMPLANTEN

Aquariumplanten

Dier all in Huismerk en VB hondenvoeding zijn een uitgebalanceerde voeding voor iedere hond. Van deze smakelijk voeding 
gaat elke hond kwispelen! De combinatie van hoogwaardige ingrediënten zorgt voor een optimale verteerbaarheid van de 
voeding, wat resulteert in weinig verharen en een goede ontlasting. Deze hondenvoeding bevat alle benodigde voedings-
stoffen die een hond nodig heeft, de vitaminen en mineralen zijn in een optimale verhouding toegevoegd. Het bevat 
tevens de juiste verhouding aan calcium en fosfor. Dit zorgt voor gezonde botten en sterke spieren zodat je zolang mogelijk 
kunt genieten van je trouwe viervoeter!

Dier all in Huismerk  en VB hondenvoeding

krokant

bij aankoop van
3 verpakkingen

t.w.v. 4,25

2+1 
GRATIS

15 KG

15 KG

betere spijsvertering  
stress & spanning verlagend  
bloedsuiker verlagend  
weerstand verhogend  

laag in suikers
organisch gebonden mineralen 
licht verteerbaar
soepelere gewrichten 

NIEUW!

VB 67 SENIORMUESLI 15 KG 17,95 

VB 15 KRUIDENMUESLI 15 KG 16,95

(naar keuze en max. 3 per adres)

VB zalm 
4 kilo

geperst

MEER

voor

MINDER



5
VOOR 
5 euro

2e 
verpakking
HALVE prijs

Verantwoorde kattenvoeding! 
Steeds meer mensen kiezen 
voor minder granen en meer 
vlees. Profiteer nu van deze 
multideal aanbieding, geldig op 
hiernaast staande merken 1,5 , 
2 of 4 kilo verpakkingen.

Vlees in blik voor elke kat! 

Heerlijke kattenmelk, bereid uit

volle melk, lactose gereduceerd.

200 ml, 99 cent per stuk

KATTENMELK

2 melk
+ 1 pudding GRATIS

+

VLEES  IN  BLIK  EN  VOEDING  VOOR  ELKE  KAT

Vleesvoeding in blik is een volledige 
voeding voor de kat. Het is samenge-
steld uit diverse ingrediënten, waarbij 
het vleesgehalte hoog is. Het vlees is 
van topkwaliteit en heeft een mooie 
structuur. Het is natuurlijk en geschikt 
voor alle rassen.

3
VOOR 

5 euro

De Miss Purfect snacks zijn in samenwerking met
Wageningen Universiteit in uiterstezorg ontwikkeld
om een perfecte smaaksensatie aan je kat te bieden
die ook nog eens gezond is!

SLIMME  KATTEN  GEZOCHT  /  WEIDEHOOI  EN  STRO  /  VISVOEDING

3
VOOR 

5 euro
1+1 

GRATIS

Miss Purfect

Snacks voor elke kat

2e 
verpakking
HALVE prijs

Tetra visvoeding, is een volwaardige dagelijkse voeding voor iedere vis. De 
BioActive-formule ondersteunt een gezond immuunsysteem. Iedere vis krijgt 
zijn of haar eigen voeding. Keuze uit vlokken, crips, granulaat of tabletten.

Tetra visvoeding voor elke vis

1+1 
GRATIS

Miss Purfect



Esve bodembedekker
De Esve papierkorrel is een milieu- 
vriendelijke en hygienische bodem-
bedekker voor knaagdieren, konijnen, 
vogels, fretten en reptielen. Biologisch 
afbreekbaar en heeft een supersnel 
absorptievermogen. Verkrijgbaar in 10 
en 25 liter. Vanaf € 6,25 

Kippenvoeding
Complete kippenvoeding: gemengd 
graan legkorrel, legmeel of een mix 
met extra insecten. 

Fruitcupjes
Een gezonde snack voor uw kromsnavel
6 cups (max. 1 per adres)

Voeding voor uw konijn of cavia
Gezonde voeding voor uw konijn of cavia. 
Voldoende vitamines en vezelrijke voeding 
op een gezonde basis. Nu extra voordelig!

BODEMBEDEKKERS  EN  VOEDING  VOOR  VOGELS  EN  KNAAGDIEREN

2e 

2e 

STUNTPRIJS
1 euro

verpakking

verpakking

HALVE prijs

HALVE prijs

Grootverpakking liever niet zelf sjouwen? 
Wij bezorgen graag bij jou aan huis!

Houder voor de 
fruitcupjes NU € 4,95

6 fruitcupjes

2+1 
GRATIS

kattenbakvulling

Kattenbakvulling met ieder zijn eigen specialiteit! Van hout-
korrels en zeer absorberende en klontvormende kleikorrels 
tot lichtgewicht silica korrels. Kattenbakvulling vanaf € 6,99

Deze vleesmaaltijd van Stuzzy voor de kat bevat echte 
stukjes gestoomd zacht vlees in een heerlijke saus. Deze
natvoeding bevat inuline, biotine, vitamine E en taurine, 
ter bevordering van de werking van het darmstelsel en 
cardiovasculaire systemen. Het levert een bijdrage aan 
het behoud van een gezonde huid en vacht. De voeding 
van Stuzzy is vrij van kleurstoffen en conserveermiddelen. 

KATTENBAKVULLING EN VOEDING VOOR ELKE KAT

4
VOOR 
€ 1,89 

Vleesmaaltijden van Stuzzy

Kattenbakvulling

t.w.v. 22,95

GRATIS SPEELMUIS

NIEUW!

Bij aankoop van 

2 zakken 

 voedingit’s MyCat

Alleen geldig bij 

inlevering van deze bon

It’s My Cat, is een kattenvoeding voor iedere 
kat. Alle soorten zijn tarwe glutenvrij en
extra smakelijk voor jouw kieskeurige kat. 
Verkrijgbaar in 1 en 3 kilo verpakking. Ieder
product heeft zijn eigen specialiteit! Fit 4 Life, 
ondersteunt een goede darmflora. Hair & Skin, 
helpt bij het voorkomen van haarballen en 
nare geuren te verminderen. Indoor, onder- 
steunt een gezonde huid en vacht. Kitten, 
ondersteunt een gezonde groei. Outdoor, is 
hoog in energie voor de actieve kat en onder- 
steunt de gewrichten. Senior, licht verteerbaar 
en ondersteunt gezondheid van het gebit.
Normaal advies: 1 kilo 6,95

met laser


