Via Natura,
Natuurvoeding voor dieren
Arnhemseweg 538c,
7361 CN Beekbergen
tel: 06 301 75 884
www.via-natura.nl

Donderdag 4 oktober is het dierendag.
Dat moet natuurlijk gevierd worden!
Bij Via Natura doen we dat met leuke aanbiedingen,
wat lekkers voor het dier maar ook met
gratis advies voor het baasje:
Onderstaande professionals staan u graag GRATIS en vrijblijvend te woord.
Vraag wat u altijd al wilde weten! Daarnaast krijgt u een goed beeld van hun
werkwijze.
10.00-12.00 uur Yvette van Veldhuijsen, gedragstherapeut en allround diertrainer.
www.Alerthondentraining.nl
Vragen die u bijvoorbeeld aan Yvette zou kunnen stellen: “mijn hond trekt altijd aan de lijn, wat kan ik daar
aan doen”, “Mijn hond gedraagt zich agressief aan als we in het bos wandelen, is een muilkorf een oplossing?”,
“hoe voorkom ik dat mijn hond angstig is als hij naar de dierenarts gaat?”. Ook vragen over het trainen van
papegaaien, katten, varkens en andere dieren kunt u aan Yvette stellen.

13.00-15.00 uur Marieke Kisjes, veterinair homeopaat en jassentherapeut.
www.DierFit.com
Marieke kan u meer uitleg geven over de positieve werking van homeopathie en kruiden, náást gezonde
voeding.
U kunt dan denken aan klachten als schijnzwangerschap of andere hormoongerelateerde klachten,
huidproblemen, gedrag (angstig, onzeker, verlies van een maatje), incontinentie, pijnklachten bij bewegen of
vlooienallergie.

15.00-17.00 uur Ingrid Huijsman, TTouch Coach.
www.GoedBeterBeest.nl
Ingrid werkt volgens de respectvolle, zachte Tellington TTouch Methode en biedt individuele begeleiding bij
dieren met lichamelijke of gedragsproblemen. Zij leert u hoe u zelf uw huisdier kunt helpen. Naast een
demonstratie TTouch is er gelegenheid het probleem van uw eigen huisdier aan haar voor te leggen zoals bv:
“mijn hond kan slecht alleen zijn,” “mijn kat krabt aan mijn meubilair” of “mijn hond is erg angstig voor
onweer”.

Verder is de gehele dag Hans van Brussel van Rodi Petfood aanwezig om u alle
vragen over natuurlijke voeding te beantwoorden.
www.Rodi-Petfood.nl

