
Beste ,

We kunnen gaan aftel len naar 2017 het jaar waarin op 28 januari het Chinese jaar

van de Haan begint.

De haan staat natuurl ijk voor het ontwaken.

Uiteraard is onze hoop dat dit betekent dat er nog meer mensen wakker zullen

worden en de logische overstap naar bio zullen gaan maken.

Well icht eerst al leen voor zichzelf / famil ie, maar dan vanzelfsprekend ook voor

alle dieren, planten en onze aarde.

Om voor de paarden deze drempel laag te

maken hebben wij besloten probeer

verpakkingen van onze voeders te

introduceren.

In eerste instantie zijn deze probeer

verpakkingen alleen verkrijgbaar via onze

webshop.

Met uitzondering van de brok zijn onze

graanvoedingen vanaf januari 2017 ook in 4 kg verpakkingen te verkrijgen.

Dat is natuurl ijk nooit genoeg om een eerl ijk beeld te krijgen welk gezondheid

voordeel je hiermee bereikt.

Deze kleine verpakkingen zijn met name bedoeld om mensen te laten zien dat hele

granen voeren ook mogelijk is t.o.v.bewerkte voeding.

Te observeren hoe de dieren met veel smaak en veel kauw bewegingen, in kleine

porties gevoerd, de hele granen heel goed kunnen opnemen.

En hopelijk ook zien dat de vital iteit / levenskracht die in nog onbewerkte granen

zit een dier ook echt vitaler maken.

Nieuwe verkooppunten

Gelukkig hebben we in het afgelopen jaar ook weer een aantal  n ieuwe verkooppunten

mogen verwelkomen. 

Voor wie e.e.a.  gemist  heeft  volgt  h ierbi j  een overzicht :

Volg je natuur -  Goir le,   ook voor v leeseters 

t '  Bonte Erf  -  Petten Natuurgeneeskundige 

Prakt i jk  Dierbewust -  Heemstede 

Equussano Osteopathie -  Walterswald (Dokkum) en Wilsum /  Dui ts land 

Liv ing at  the Country -  Gangel t  /  Dui ts land 

Les2Chevaux -  Bemelen en Hunsel  

Bomeko -  Boskoop

Het Mosterdzaadje -  Mol /  Belgie

Equine Naturel le -  Lot  et  Garonne /  Frankr i jk

Hieronder de verkooppunten die voornamel i jk  gespecial iseerd z i jn in producten voor de

vleeseters.  Zi j  verkopen geen 20 /  25 kg zakgoed voer,  supplementen zi jn wel  leverbaar.

Petfood LRP - Drachten

Hondenspeciaalzaak Bruxo -  Neerwinden /  Belgie

Mundo products -  Hongar i je

Meer info over deze verkooppunten is ui teraard te v inden op onze si te z ie :  

http:/ /www.bio-ron.com/verkooppunten/vind-een-verkooppunt.html

Water

Afgelopen jaar hebben we ook weer een

aantal  water v i ta l isatoren mogen leveren.

Ondanks de toch wel pi t t ige kosten

begr i jpen steeds meer mensen het belang

van gezond levend water,  Een l ichaam

bestaan tenslot te voor een heel  groot

deel  u i t  water wat v ia dr inkwater,  voedsel

en de huid wordt  opgenomen.

Ondertussen is ook duidel i jk  dat water

informat ie bevat /  opneemt en dus ook

gevi ta l iseerd kan worden.

Vi ta l iseren betekent het water weer

terugbrengen naar z i jn natuur l i jke

toestand en te ontdoen van belastende

informat ie.

Vergel i jkbaar met het schone bergbeekje wat z ich op een natuur l i jke manier naar beneden

meandert  waarbi j  het  water posi t ief  energet isch geladen wordt.

De viatal isator boots di t  na door vortex vorming en contact  met edelmetalen waarbi j  het

water een bovis waarde van zo'n 37.000. 

Voor wie nog zoekt naar een zinvol le invester ing /  goed voornemen voor 2017 is de

aanschaf van zo'n water v i ta l isator echt het  overwegen waard.

Ga je nog eens verhuizen dan neem je hem gewoon mee.

Het is met recht een invester ing voor het leven.

We hebben in di t  kader zojuist  een zeer indrukwekkende Russische f i lm /  documentaire op

onze si te geplaatst  over water,  z ie :

https://www.youtube.com/watch?v=W80mHIGg9v0

Veel kijkplezier en inspiratie toegewenst.

Met de feestdagen voor de deur wensen wij jul l ie f i jne dagen toe en een gezonde

roetsj naar 2017, het jaar van ontwaken.

Ron & Sylvia

Website | webwinkel | email | facebook
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