
Beste ,

'Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal. ' Albert Einstein 

Wij wensen dat al jul l ie verbeelding in 2016 werkelijkheid mag worden. 

Ron en Sylvia 

De tijd vliegt

2015 vloog als een soort f l its voorbij, het was druk maar voelde goed. Weer veel

positieve ontwikkelingen gezien en bedrijfsmatig sloten het jaar weer met een

mooi stukje groei af.

Men zegt dat als je ouder wordt de tijd sneller gaat, maar ik hoor ook van

jongeren dat ze de tijd snel vinden gaan?

Zouden het de rare seizoenwisselingen zijn die we de afgelopen weken voorbij

zagen komen?

In december leek het soms op voorjaar en stond er van alles in bloei.

Ook het gras groeide (te)

lekker door, ff de pony's dus

weer wat geknepen qua

toegang tot de weide en weer

wat meer hooi gevoerd op de

track.

En plotseling was het toch

even winter en zie ik nu

alweer deels doodgevroren

planten nieuwe groeikracht

vertonen.

De natuur is natuurl ijk niet echt in de war, ze reageert gewoon op de temperatuur

en nu de dagen ook weer wat langer worden voelt dit weer wat rustiger en l i jkt de

tijd weer dichter bij het normale ritme te komen

2016 OOK het jaar van de bodem

2015 was het jaar van de bodem dat weten natuurl ijk al mijn nieuwsbrief lezers;-)

Maar van de vele paardenmensen die ik in het afgelopen jaar hier naar gevraagd

heb was slechts een zeer klein deel op de hoogte van dit toch wel vrij belangrijke

feit, maar nu gelukkig wel.

Maar er bl ijven nog heel veel mensen die hier geen notie van hebben.

Dus zegt het voort, voorlopig zal ieder jaar het jaar van de bodem zijn. 

De bodem degeneratie die in vele jaren is ontstaan lossen we helaas niet in 1 jaar

op

In dit kader hebben wij onze actie van een

gratis boekje "bodemgezondheid" bij iedere

bestell ing van boeken in onze webshop

verlengt tot 1 maart 2016.

De actie 10 jaar Bio-Ron / ons eigen boek "Op

zoek naar vitale voeding" van 27,50 voor 10 €

wordt ook verlengt tot 1 maart 2016.

Voor 10€ excl. verzendkosten heb je 2 interessante boeken in huis.

Bodemgezondheid, in 1948 door een arts beschreven negatieve verwachtingen

ten aanzien van de volksgezondheid ten gevolge van de intensieve landbouw

methoden.

Op zoek naar vitale voeding, moderne

wetenschap toont de gevolgen aan. Wat zijn

de verschil len zijn ten opzichte van

biologisch en niet biologisch geteeld voedsel.

Wijze spreuk: 

Ieder organisme mens, plant of dier is zo

gezond als de bodem waarvan ze leeft 

Nieuw / Bio-Ron Pure Magnesium Olie

Hype of niet?

Wie een tijdje in de

paardenwereld rondloopt kent

de vele hype's en weet dat

deze na een tijdje meestal weer naar de achtergrond verdwijnen om ruimte te

maken voor de nieuwe hype.

Meestal zal de commercie een reeks gezondheid problemen benoemen waarvoor

deze nieuwe hype de oplossing moet bieden, iedere verandering kan tenslotte van

geen tot een duidelijk resultaat leiden.

Maar op langere termijn zal het geen structurele oplossing bieden als de basis

gewoon niet ok is. 

Bio-Ron doet natuurl ijk niet mee aan hype's wij wijzen l iever naar het belang van

een goede basis.

Maar naast het feit dat met name gangbaar geteelde voeding steeds minder

magnesium bevat en men bijna overal magnesium aan toevoegt en naast voeding

waar dit al aan is toegevoegd ook nog eens supplementen met magnesium geeft

hebben wij besloten om zuivere magnesium olie voor paarden in ons assortiment

op te nemen.

Deze olie wordt transdermaal, via de huid, toegepast en geeft wel al le voordelen

van voldoende magnesium maar voorkomt de belasting welke via de orale inname

van magnesium kan ontstaan.

Daarnaast is deze magnesium chloride de l ichaamseigen vorm van magnesium.

Interesse?

Meer info over magnesium olie  

Vriendelijke groeten, Ron & Sylvia
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