Alles wat u moet weten over de hond !

diamond Fauna

Hoe hou je de hond gezond, in dit
boekje leest u alles hierover

Honden worden niet zo maar ziek, maar ziek gemaakt !

Inleiding
Dit boekje hebben wij gemaakt om u een beter inzicht te geven over de hond en hoe je hem
gezond kunt houden en de dierenarts de hond nooit zal zien, en zo hoort het ook
Honden zowel groot als klein zijn roofdieren en natuurlijk ze zien er niet meer als een
roofdier uit, maar inwendig het spijsvertering stelsel komt voor 99,9 % overeen met de wolf
dit is al miljoenen jaren zo en dit zal ook zo blijven.
Helaas krijgen wij verkeerde informatie zowel van dierenartsen, voerfabrikanten en de
farmaceutische industrie, misleidende reclame campagnes over brokken, blikvoer en diners
dat zou het allerbeste zijn voor de viervoeter, maar helaas het tegendeel is waar het is
ziekmakende voeding.
De farmaceutische industrie en dierenartsen willen graag dat u jaarlijks de hond laat
vaccineren tegen alles en nog wat, zogenaamd voor de veiligheid te garanderen voor hond ?
Ze sturen mooie kaartjes het is weer tijd voor het jaarlijkse prikje voor Max Maar is dat wel
nodig om dit te doen, nee dat is nergens goed voor, alleen de dierenarts heeft er zelf belang
bij.
Jaarlijks een titertest laten doen bij de hond om te zien of hij nog voldoende bescherming
heeft, ook dit is niet nodig dit is ook een commercieel verhaaltje om de inkomsten van de
dierenarts te garanderen en meer niet.
Heel veel honden baasjes komen vrij regelmatig bij hun dierenarts met de hond maar wist u
dat wel 70 tot 80 % van alle problemen die er zijn met honden dat wij dit zonder het te weten
zelf veroorzaken, komt door de misleiding van dierenartsen en voerfabrikanten en natuurlijk
ook omdat we een hond in huis nemen maar veel te weinig af weten over hond.
Hondenvoer fabrikanten, farmaceutische bedrijven is een miljarden industrie waar alles om
geld gaat, we denken dat ze het beste voor hebben met onze hond, maar helaas alles draait om
geld en vaak interesseert ze de gezondheid van de hond niets, dit lijkt misschien vreemd maar
als u verder leest zal het u allemaal duidelijk worden.
Waarom lopen honden baasjes langdurig bij dierenartsen en is er nauwelijks resultaat te zien,
dat komt voornamelijk omdat ze het met medicamenten willen oplossen, er worden heel veel
pijnstillers, antibiotica, maagzuurremmers, prednison gegeven maar daar kun je de problemen
nooit mee oplossen, dit onderdrukt alles en meer niet.
Een dierenarts heeft een 6 jarige studie gedaan maar tijdens deze studie word er geen woord
over vitamines en mineralen gesproken dus ze kennen het niet, terwijl dit de allerbelangrijkste
brandstof is voor het hele lichaam en met vitamines kunnen we bijna alle problemen oplossen,
zoals artrose / HD en diabetes om maar iets te noemen. Zonder deze vitamines is een gezond
en probleemloos leven niet mogelijk.
Vroeger de oudere dierenartsen daarvan konden we zeggen die had een passie voor honden,
die was er voor de hond en hield er geen supermarkt met ziekmakende brokken en blikvoer op
na, geen jaarlijkse onzinnige vaccins. Maar vandaag de dag is de passie voor honden ver te
zoeken, 50% van de dierenartsen in Nederland spuit er vrolijk op los ieder jaar tegen alles en
nog wat en richten veel ellende aan voor zowel hond als baas.

De voeding voor de hond

Gezond en hagelwitte tanden en kiezen !
We moeten de hond de voeding geven die moeder natuur hen heeft voorgeschreven en dat is
rauwe gevarieerde vlees / vis voeding alleen daar kun je hem gezond mee maken en houden.
Rauwe vleesvoeding het zij vers of diepvries vlees voor honden dat maakt niet veel uit
Honden halen vitamines en mineralen uit dierlijke eiwitten alleen dat kan ze gezond houden.
Er zijn mensen die groente geven met het idee is gezond, maar helaas dat is niet waar.
Groente is moeilijk verteerbaar voor de hond dat komt omdat de hond niet over de juiste
enzymen beschikt om cellulose te verteren groente lijdt ook vaak tot braken omdat dit word
afgestoten door het lichaam als niet verteerbaar.
Daarnaast zijn er heel veel groentes en fruit erg giftig voor de hond zoals spruiten, Broccoli,
druiven die zeer giftig zijn voor de hond dit leidt tot acuut lever en nier falen Op deze wijze
maken wij de hond dus zelf ziek.
Men denkt vaak is rauwe vleesvoeding niet gevaarlijk i.v.m. bacteriën, virussen, parasieten en
wormen, nee het tegendeel zelfs honden kunnen uitstekend overweg met deze ziekmakers, zo
ook salmonella, camplyobacter, MRSA, zijn voor ons mensen erg gevaarlijk maar niet voor
de hond.
Waarom is rauw vlees een noodzaak om dit te voeren, ten eerste om hem gezond te houden
maar er is nog een hele belangrijke reden om rauwe vleesvoeding te geven en dat is om de
maagzuur PH waarde laag te houden, een vleeseter heeft altijd een lage PH waarde zuur tot
extreem zuur dit ligt bijna tegen het zoutzuur aan.
Dit zuur is natuurlijk nodig om grote stukken vlees en bot te verteren want alles moet binnen
24 uur het lichaam weer verlaten hebben en dat kan alleen met heel sterk zuur alleen dit sterke
zuur kan grote stukken vlees en bot oplossen in de maag
Maar net zo belangrijk is dit zuur om ziektes te voorkomen, alles wat leeft zoals bacteriën,
virussen, parasieten en wormen die in de maag terecht komen worden zo direct gedood, in dit
bijna zoutzuur is leven niet mogelijk geen enkele ziekmaker kan de maag passeren en naar de
darmen gaan dat is niet mogelijk, dan kunnen deze ziekmakers ook geen schade meer
aanrichten en de hond ziek maken.

Honden eten vaak van alles op wat ze vinden een dood konijn of muis en drinken uit plassen
en sloten waarin het wemelt van de ziekmakers maar daar heeft een gezonde vlees etende
hond totaal geen last van dat heeft niet eens invloed op de ontlasting.
Dat is ook de reden waarom wolven met hun kroost gewoon ook kadavers kunnen eten een
grote bacterie boel maar ziek worden doen ze zelden of nooit, ze drinken ook gewoon vies
water ook dat is geen enkel probleem.

Wat voor vlees mag je geven aan de hond !
Honden moeten wel gevarieerde vlees / vis voeding
krijgen dat kan zijn > rund, paard, lam, geit, kip, konijn,
pens, hart, lever, en kippen maagjes, hartjes en levertjes
en eens per week een rauwe vis makreel of kabeljauw of
voor kleine hondjes sardines dat is heel gezond dat kun je
voeren met kop, graat en al Zalm is ook gezond maar ik
raad het niet aan om dit te geven, zalmen worden gekweekt
in bakken en/of vijvers maar die worden preventief gevoerd
met pesticiden en antibiotica niet erg gezond voor de hond,
dus is zeevis veel beter.
Maar u mag een vlees etende hond ook gerust een halve of hele kip geven, of lams ribben (
wel meerdere aan elkaar geven ) koeien strot allemaal erg goed is een goede calcium bron en
de tanden en kiezen blijven zo hagelwit hun leven lang. Dit is de natuurlijke tandenborstel zo
als het hoort, niks tanden poetsen zoals de dierenarts zegt.
Als de hond momenteel op brokken voeding staat en wilt overschakelen naar rauwe
vleesvoeding kun je dat van een op andere dag doen, omdat de vleesvoeding compleet andere
voeding is moet het lichaam er even aan wennen en de maagzuur PH waarde moet omlaag
want die is nu veel te hoog, maar de aanpassing gaat erg snel.
Hou het even voor de eerste dagen even bij een vleessoort kip dat makkelijker verteerbaar na
een paar dagen mag je alles geven, na een week vleesvoeding mag je ook vlees met bot gaan
voeren. LET OP : Bot mag je pas na 1 week vlees eten geven omdat de PH waarde eerst moet
aanpassen die is momenteel PH-5/6 hiermee lost bot niet op dat is erg waterig en kan een
verstopping veroorzaken.
Tijdens het overschakelen naar vleesvoeding kan het zijn dat de ontlasting tijdelijk iets dunner
word maar dat komt vanzelf weer goed dat komt door de overschakeling van brok naar vlees.
Wat er ook gaat gebeuren is dat de hoeveelheid ontlasting tot wel 40 tot 50% gaat reduceren
dat is dus normaal.
Ook goed om te weten is het volgende : honden proberen altijd zo groot mogelijke stukken
vlees en bot in te slikken maar dat is normaal, hier hoef je niet van te schrikken honden hoeve
niet te kauwen zoals wij zelf bij ons begin de vertering al in de mond mengen met speeksel,
een hond heeft een glad en slijmerig speeksel wat er alleen maar voor moet zorgen dat een
groot stuk vlees soepel naar binnen glijd. Wat ook gebeurt is dat de hond het even terug
braakt omdat het niet door het keelgat past ze maken daar meestal ook veel geluid bij maar
hier hoef je niet van te schrikken, de hond stikt niet maar het past niet door het keelgat dat is
alles hij braakt het even terug slikt opnieuw en weg is de kip..

Waarom is brokken, blikvoer en diners zo slecht voor je hond !
Met name de grote bekende merken is gemaakt van afval moet
je denken aan darmen inclusief de ontlasting, afval uit stallen,
mest, maaien, afgewerkt vet uit patatzaken, pinda en noten
doppen, zaagsel, bladeren en stengels en het aandeel vlees is
meestal nog geen 5 % als je het nog vlees mag noemen
Daar worden nog kleur, geur, smaakstoffen, bindmiddelen toegevoegd wat erg ongezond is,
dit veroorzaakt onrustige honden, niet luisteren, hyperactief, agressie en veel meer. Ook zeer
giftige conserveermiddelen zoals BHA, BHT en Ethoxyquine veroorzaken veel problemen en
zijn zeer kanker verwekkend / bevorderend
Het aantal gevallen van kanker bij honden is de afgelopen jaren explosief gestegen met maar
liefst 50 % dat is heel erg veel, dus een reden te meer om met deze voeding direct te stoppen
en gooi het in de vuilnis bak waar het thuis hoort, wat het is niets anders dan afval.
Waarom adviseren dierenartsen meestal brokken en blikvoer van de 2 grote bekende merken
en zeggen dit is het allerbeste voor je hond ? Ze weten echt wel dat dit rommel is maar er
zitten hoge winsten op dus het geld gaat voor de gezondheid van de hond. En dierenartsen
leven van zieke huisdieren, ziekmakende voeding, medicijnen, wormkuren, vaccins, slecht
kauwbotjes en veel meer ellende
Dierenartsen hebben ook de filmpjes gezien hoe ze brokken maken met afval die kunnen niet
meer zeggen dat wist ik niet.
Brokken veroorzaakt een hoge maagzuur PH waarde PH-6 waterig en bijna neutraal en kijk
hier word een paradijs ontwikkelt voor schadelijke ziekmakers die kunnen probleemloos de
maag passeren en richting de darmen gaan en zo de hond ziek kunnen maken, deze
ziekmakers kunnen gewoon overleven in de maag en dat mag natuurlijk NOOIT
Brokken veroorzaakt ook een slecht gebit zoals bruine tanden en kiezen, tandsteen en
ontstekingen aan het tandvlees, zo kom je er aan toe om dit om de paar jaar onder narcose te
laten reinigen wat vervelend is voor de hond en erg duur voor het baasje
En de brokken bestaan in de meeste gevallen voor 70% uit granen maar graan is voor kippen
niet voor roofdieren, graan is moeilijk verteerbaar en is een aanjager voor jeuk en
huidaandoeningen wat weer leidt tot vele dierenarts bezoekjes en medicijnen of antibiotica
wat niet werkt
Met deze commerciële voeding kun je de hond nooit gezond houden er komen ook grote te
korten aan brandstof wat het lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren Dat blijkt
ook wel als we kijken hoeveel honden er artrose / HD of andere bot problemen hebben. Al
deze honden hebben een ernstig vitamine D te kort dat is zeker, maar ik kom ik verderop in
het boekje op terug bij hoe je artrose kunt oplossen en dat het nooit meer terug komt.

De jaarlijkse oproep van de dierenarts met een mooi kaartje
Het is weer tijd voor het jaarlijkse prikje voor MAX !
Maar hoezo jaarlijkse prikje en waarom doen ze dat
voor de veiligheid van de hond te garanderen ? Nee
dat is niet zo, het is commercieel gezien beter voor
de dierenarts zelf en meer niet. De hond heeft de
puppy vaccins gehad dat geeft hem een langdurige
bescherming voor het leven net als bij ons zelf
Het immuunsysteem van mens, hond en kat is precies het zelfde ook de vaccinstoffen die we
momenteel gebruiken zijn het zelfde dus is er geen enkele reden te bedenken om het bij de
hond wel te doen. Wij laten ons zelf en de kinderen nooit meer vaccineren en er vind ook
geen titertest plaats dat hoeft ook niet de ervaring leert dat dit niet nodig is en dat is bij de
hond niet anders
Een dierenarts zegt vaak je kunt een hond niet vergelijken met een mens, maar waarom niet
omdat honden alles van de grond opvreten, ja dat is waar maar daarom is het ook belangrijk
dat de PH waarde laag blijft zoals het hoort en dan zijn er geen problemen
Vaccins zijn zeker niet onschuldig bevatten zeer giftige conserveer middelen zoals
Thiomersal, Formaldehyde, organo kwikverbindingen zeer kanker verwekkend en net zo
gevaarlijk als asbest en plutonium Dit veroorzaakt veel kanker, jeuk en huidaandoeningen de
poten en staart kapot bijten, maar ook lever en nierproblemen en niet te vergeten epilepsie wat
heel veel voorkomt en epilepsie kunnen we inmiddels wel verbeteren en sommige honden
krijgen we er zelfs vanaf maar het is een langdurig probleem omdat het hersenweefsel is
aangetast
En hoe zit het met de ziekte van weil ( Leptospirose ) de dierenarts zal zeggen daar zou ik
zeker een vaccin voor geven, wat hij er niet bij zegt is dat het vrij zinloos is, deze vaccin geeft
een hele kleine bescherming tegen slechts enkele bacteriën terwijl er momenteel meer dan 200
groepen bestaan, dus als u de hond deze vaccin laat geven en denkt veiligheid voor alles moet
ik u teleur stellen de hond kan gewoon Weil krijgen Ook hier speelt een lage PH waarde een
grote rol
Kennelhoest vaccin is dat wel nodig nee niet erg nodig is een beetje verkouden gaat bij een
gezonde hond vanzelf weer over, een gezonde hond bedoel ik een vlees eter natuurlijk
Vaccin voor rabiës heeft geen zin dit komt in Nederland niet eens voor, deze vaccin moet wel
als de hond naar het buitenland gaat dat is verplicht, deze vaccin is 3 jaar geldig
Wolven en hun kroost zijn super gezond worden 12 tot 18 jaar oud en nog nooit 1 vaccin
gehad deze dieren hebben een afweersysteem dat klinkt als een klok, die hebben hun
natuurlijke afweersysteem wat niet omzeep geholpen is door vaccins
Achter in het boekje vind u de links over vaccins, professoren en universiteiten wereldwijd
over vaccins en de onzin hiervan

Hoe komt een hond aan artrose / HD of andere bot problemen ?

Vitamine D
Wij hebben jarenlang onderzoek gedaan naar deze problemen en zijn er ook achter gekomen
wat de werkelijke oorzaak is. Wat de dierenartsen doen die geven pijnstillers en Glucosamine
wat niet werkt wat in meerdere onderzoeken is bewezen dat dit niets doet, ook wij hebben
nooit goede resultaten gezien met Glucosamine, en dan maand in maand uit dagelijks
pijnstillers geven is ook niet erg bevorderlijk voor de gezondheid van de hond.
Een dierenarts zegt komt door overwicht het kraakbeen tussen de gewrichten is te dun
geworden ja dat klopt wel maar overgewicht heeft niets met artrose te maken. Natuurlijk slijt
het kraakbeen tussen de gewrichten veel harder bij een zwaardere hond zoals de Duitse
Doggen en Sennen honden om maar iets te noemen
Maar onze vraag was waarom maakt het lichaam niet tijdig kraakbeen aan als er een hogere
slijtage is, het lichaam van de hond is eigenlijk een klein biochemisch fabriekje waar
honderden biochemische processen draaien en alles loopt op rolletjes werkelijk overal is aan
gedacht tot aan de kleinste details
Zouden ze het proces vergeten zijn dat kraakbeen slijt en opnieuw moet worden aangemaakt ?
Nee hoor ook daar is aan gedacht, we vergeleken een olifant die weegt 4000 Kg en als hij gaat
hardlopen verdrievoudigd dit zelfs naar 9000 Kg wat op de gewrichten drukt maar geen
artrose dus het kraakbeen word wel degelijk op tijd aangemaakt
Alle biochemische processen hebben wel brandstof nodig en dat noemen we vitamines en
mineralen bij te korten komen er legio problemen opduiken waar onder andere bot problemen.
Bij artrose / HD en andere bot problemen ontbreekt er iets en dat is vitamine D Al heeft de
hond voldoende calcium in het lichaam daar word niets mee gedaan als er vitamine D te kort
is en overtollig word afgevoerd als afval
Wat doet vitamine D in het lichaam van de hond ? Vitamine D regelt het transport van
calcium haalt het uit de darmen en zorgt voor het transport naar de gewrichten, botten en
spieren bij vitamine D te kort staat het transport stil en komt de hond in de problemen. Door
de hond vitamine D te geven komt het transport weer op gang en zal de artrose verdwijnen en
komt nooit meer terug, u moet wel voor zorgen dat de hond nooit meer vitamine D te kort
krijgt
Je kunt vitamine D laten testen middels een bloedtest ( 25 OHD TEST ) maar is dit wel zinnig
om te doen, nee dat heeft geen zin honden met bot problemen hebben altijd een ernstig
vitamine D te kort dat is zeker. Dan houden dierenartsen verkeerde waardes aan 25 Nmol per
literbloed dus de hoeveelheid vitamine D deeltjes in het bloed dat is veel te laag dat moet
minstens 50 Nmol per liter bloed zijn

En dan de inname van vitamine D het advies 10 microgram per dag maar daar kun je het
probleem nooit mee oplossen en zeker kun je hiermee geen te korten weg werken. Een Duitse
dog tussen 70 en 90 kilo moet veel meer microgram aan D hebben om artrose op te lossen
Wij adviseren ook om Omega 3 te geven dagelijks omdat omega 3 ook goed is voor botten en
gewrichten en werkt ontsteking remmend dus minder pijn. Vitamine D en de omega 3 kun je
kopen bij de Tuinen, apotheek of andere gezondheid winkel gewoon voor mensen dus. In
winkels zeggen ze vaak omega 3,6 of 3,6,9 is ook goed, maar dat mag niet omega 6 werkt
averechts werkt ontsteking bevorderend dat moeten we niet hebben
In de meeste gevallen lopen honden al erg lang rond met artrose en is de schade aan de
gewrichten alleen maar groter geworden. Alles is geprobeerd speciale brokken, Glucosamine,
veel pijnstillers helaas niets zal helpen. We moeten het vitamine D in het lichaam aanvullen
dan komt het transport weer op gang en zullen de problemen verdwijnen, dat kan snel
verlopen maar het kan ook 3 tot 4 maanden duren bij ernstige gevallen maar oplossen doet het
dat is zeker dat hebben wij inmiddels met vele honderden honden bewezen
Vitamine D is verkrijgbaar als echte en als synthetische vitamine, het is aan te bevelen om
echte vitamine te kopen is weliswaar iets duurder maar het word veel beter en sneller
opgenomen door het lichaam
Het lijkt voor veel honden baasjes te mooi om waar te zijn dat een klein vitamine D pilletje
het op kan lossen, want als dat zo is waarom hoor ik de dierenarts hier nooit over ? Dat is heel
eenvoudig uit te leggen tijdens de 6 jarige studie word er met geen woord over vitamine en
mineralen gesproken dus ze kennen het niet eens. Wij vroegen ons al langer af hoe kun je
honden beter maken als je hier niets vanaf weet, vitamine is nog wel de belangrijkste
brandstof voor het hele lichaam Dat is ook de reden waarom honden langdurig artrose hebben
en veel mank lopen soms jaar in jaar uit, terwijl wij het met enkele maanden op lossen de
hond weer fijn lange wandelingen kan maken en spelen zonder problemen
Als er artrose word vast gesteld en je begint direct met vitamine D en omega 3 kan de artrose
vrij snel verdwenen zijn, maar honden lopen langdurig bij de dierenarts dat kost een hoop
geld en het lost niets op, als laatste redmiddel komen ze bij Diamond Fauna terecht en ja wij
lossen het wel op, het heeft even tijd nodig omdat de schade inmiddels veel groter is
geworden, maar oplossen doen we het dat hebben wij inmiddels na 10 jaar vele duizenden
keren bewezen
Let er wel op vitamine D is bij kleinere honden minder microgram, u kunt altijd contact met
ons opnemen wij geven al meer dan 10 jaar gratis adviezen info@diamondfauna.nl dat krijgt
u een persoonlijk advies voor uw hond

Met vitamine D kan de hond weer wandelen,
spelen en rennen !

Vitamine D de belangrijkste brandstof voor de hond

Vitamine D is een van de belangrijkste vitamine voor de hond, ze noemen het vitamine maar
dat klopt niet helemaal het is een hormoon Vitamine D of D3 is nodig voor botten,
gewrichten, wervels, zorgt voor botmassa, en om het kraakbeen tussen de gewrichten te
herstellen
Maar dat is niet alles vitamine D word door het hele lichaam gebruikt is ook nodig om te
zorgen voor een correcte werking van de alvleesklier, om adequaat op ontstekingen te kunnen
reageren, om het immuunsysteem op peil te houden, om overgewicht te beperken, voor de
spieren sterker te maken, om de zenuwen goed te laten functioneren
Maar ook voor de preventie van kanker, diabetes hier speelt vitamine D een grote rol in En
als we kijken hoeveel honden problemen hebben dan is het ook duidelijk dat er te korten zijn
het zijn meestal de brokken eters die in de problemen komen met botten en gewrichten,
alvleesklier ontstekingen wat niet over gaat.
Dat gaan ze het proberen om het op te lossen met speciale brokken en dieet voer maar vergeet
het maar dat gaat niet lukken dit alles word veroorzaakt door te korten aan vitamines.

Epilepsie aanvallen is niet veel aan te doen, of toch wel ?
Dierenartsen geven hier medicatie voor maar oplossen doet dit niet de hond zal hier de rest
van zijn leven mee moeten leren leven ? Maar is dat wel zo wij kunnen de aanvallen sterk
verminderen en zelfs sommige honden komen er helemaal vanaf.
Met vitamine D en B6 kun je de aanvallen met wel 30 tot 40 % reduceren B6 een
neurotransmitter zorgt voor rust in de hersenen van de hond en zal de aanvallen gaan
verminderen. Daarnaast kun je Cannabis CBD olie 12% geven dagelijks dit doet wonderen
honden met 4 aanvallen per dag terug brengen naar eens in de 4 weken gebeurt regelmatig
Dan kun je als je het ziet dat de hond een aanval krijgt met je hand de ogen afdekken zodat hij
niets meer ziet, beide ogen geven verschillende informatie door aan de hersenen en dan gaat
het mis want dat kan normaal gesproken niet. Hiermee kun je de aanval minder maken hij
zakt wel door de poten maar gaat niet volledig van de wereld.
Epilepsie is een beschadiging aan de hersenen daar is niets aan te doen zegt men ? maar wij
hebben al heel veel honden een beter leven gegeven en veel zijn er vanaf gekomen zoals mijn
eigen labrador.

De hond heeft diabetes niets aan te doen, of toch wel ?
De dierenarts gaat over op spuiten dagelijks omdat hij dit zo geleerd heeft, maar je kunt dit
middels vitamine ook goed verbeteren en zelfs oplossen, we hebben testen gedaan met
mensen en dieren en diabetes vrij gekregen
Hoge doseringen vitamine B12 geef je aan de hond dagelijks en kijk over 3 maanden wat er
gebeurt is de bloedsuiker spiegel is gedaald naar een acceptabel niveau rond de 7 / 8
Heeft de hond diabetes geef dan 3 of 4 pilletjes B12 vitamine per dag, dit kan geen kwaad het
is een water oplosbare vitamine
Ook dagelijks vitamine D ook dit speelt een grote rol bij diabetes 20 microgram per dag
geven dat zal de bloedsuikerspiegel doen dalen En natuurlijk niet te vergeten rauwe
gevarieerde vlees voeding ook dit doet wonderen
Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn ik weet het, maar probeer het uit en maak het zelf
mee een mooier bewijs kun je niet hebben

Wormkuren is dit nodig ?

Een wormkuur is heel erg slecht voor je hond, ja de wormen gaan dood door de chemische
rommel maar wat denk u dat het lichaam hiervan een knal krijgt de lever en de nieren krijgen
het hier erg druk mee om deze rommel weer het lichaam uit te werken.
Een dierenarts geeft bij het jaarlijkse ( onzinnige ) bezoekje meerdere wormkuren mee maar
waarom eigenlijk, een hond die rauwe gevarieerde vleesvoeding krijgt die kan geen last van
wormen hebben, de lage PH waarde in de maag dood alles wat leeft dus ook wormen leggen
het loodje Op deze wijze geef je chemische pillen die totaal overbodig zijn dus niet meer doen
en hou je hond gezond.
Een dierenarts zou op zijn minst moeten vragen wat eet de hond, als u zegt rauw vlees weet
hij ook dat een wormkuur niet nodig is, althans dat mogen we toch wel hopen !! Maar ja ook
wormkuren zijn inkomsten dat moeten we niet vergeten natuurlijk.

Vlooien en teken middelen zijn erg giftig

Vlooien bestrijding middelen zijn erg giftig voor hond en kat veel dieren hebben hier zelfs
vergiftiging van opgelopen het lijkt misschien onschuldig maar dat is het zeker niet, de
producten voor vlooien bestrijding hebben sommige katten al bijna het leven gekost dus pas
hier wel mee op. Je kunt beter zelf een natuurlijk middeltje maken wat heel goed werkt tegen
vlooien en teken.

Het recept hier onder
Een kop lijnzaadolie. (Kan ook best een andere plantaardige olie zijn denk ik, maar zelf
gebruik ik nou eenmaal overal lijnzaadolie voor, ook in de keuken.) Tien tenen knoflook,
geperst of in heel kleine stukjes gesneden.
Doe de knoflook in de olie. Dek af en laat een paar dagen op kamertemperatuur intrekken.
Zeef de olie door een schone theedoek. Je kan het in een flesje met een stop bewaren.
Wrijf eens in de paar dagen een scheutje tussen je handen en dan in de vacht van de hond.
Overigens schijnen ook vlooien een hekel aan knoflook te hebben. Bijkomend voordeel: de
vacht van een langharige hond wordt meteen heel makkelijk doorkambaar. En de
knoflookgeur valt heel erg mee. Wil je er een lekkere geur aan kan je ook gedroogde lavendel
mee laten trekken. (Niet die geparfumeerde!)
Vorige week was ik met mijn twee honden plus vriendin met haar (onbehandelde) hond
wandelen in de duinen. Haar hond had wel liefst tien teken en de mijne: helemaal geen.
Op een natuurlijke manier is altijd beter dan chemische en slechte producten .

Maag kanteling
Maagkanteling ook wel maagtorsie genoemd hoe komt dat eigenlijk
Er word meestal gezegd de werkelijke oorzaak hiervan weten we niet zeker, maar als we naar
de natuur kijken komt dit bij wolven en wilde honden niet voor, vele experts hebben veel
studies verricht met wolven en wilde honden maar er is nooit een doodsoorzaak gevonden bij
een dier dat het zou zijn overleden door maagkanteling
Maagkanteling komt vrij regelmatig voor bij honden en met name bij de wat grotere honden
zoals Sint Bernard, doggen, herders, dobermann enz, Bij een maagkanteling draait de maag
om zijn as, de in- en uitgang worden zo afgesloten en ook de bloedvaten worden afgekneld
dat is erg gevaarlijk

De commerciële voeding de brokken die bestaan uit geperste en geëxpandeerde brokken die
luchtige knapperige brok waar fabrikanten reclame mee maken, maar interesseert de hond dit
wel ! nee dat maakt een hond niet veel uit
Geëxpandeerde brokken worden niet gemaakt omdat de hond dit lekker vind maar de
productie methode is veel goedkoper. Maar dit levert wel problemen op bij honden, normaal
als de hond vlees en bot eet ligt dit op de bodem van de maag zoals het hoort, de expandeerde
luchtige brokken liggen niet op de bodem van de maag maar blijven drijven aan de bovenzijde
in de maag wat natuurlijk niet klopt
Deze brokken zetten uit en blijven niet 5 minuten drijven en ook niet een uur maar wel 3 uur
lang, al die tijd zit de voeding aan de verkeerde kant in de maag dat is onnatuurlijk en
veroorzaakt de problemen omdat de maag topzwaar word
Een Amerikaanse dierenarts deed onderzoek hier naar en honden die brokken eten lopen een 5
keer hogere kans op maagkanteling en dit is ook logisch als de voeding aan de verkeerde kant
zit in de maag. Met de geperste brokken is het risico aanzienlijk lager omdat deze niet blijven
drijven in de maag
Ook gas vorming vergroot de kans op maagkanteling bij honden die deze brokken eten die
moeten na het eten rust nemen en niet gaan liggen rollen en spelen want dan neemt het risico
toe Bij brokken eters ontstaat er snel gasvorming dat komt omdat er granen in zitten en dat
is geen natuurlijke voeding voor de honden
Geef nooit fruit tegelijk met andere eiwit rijke voeding omdat fruit op een ander manier
fermenteert en dat gaat snel gisten en veroorzaakt gasvorming in de maag waarmee het risico
op maagkanteling toeneemt. In de natuur eten wolven 1 grote maaltijd vreten zich vol waarna
er een rust periode komt. Veel honden krijgen kleinere porties meerdere keren per dag hier
krijgt de hond geen voldaan gevoel van en krijgt dan meer behoefte om te gaan rennen en
spelen
Heeft u het vermoeden dat de hond maagkanteling heeft dat merkt u meestal nadat de hond
heeft gegeten hij word onrustig en zal proberen te braken maar wat niet lukt , is het tandvlees
erg bleek en loopt de hond te kwijlen raadpleeg dan uw dierenarts. Maagkanteling is een
ernstige aandoening waar aan de hond kan overlijden, in dit geval heeft de hond snel hulp
nodig
We moeten zoveel mogelijk natuurlijke voeding geven en liefst grotere stukken met bot er
aan, dat voorkomt vele problemen en is het risico op maagkanteling nihil geworden
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Waarom eten honden gras ?

Als de hond gras wil eten mag je dit nooit verbieden, ten eerste weten wij nog steeds niet wat
de reden is van gras eten, dus kunnen wij nu ook niet zeggen dat mag niet. Een hond weet zelf
donders goed wat hij doet, en dit doen ze niet voor niets er zit een reden achter alleen wij
weten het niet.
Er gaan vele verhalen de ronde, de een zegt dit doet hij om braken op te wekken, een ander
zegt weer om te korten aan te vullen. Als een hond gras wil eten om te kunnen braken,
waarom zoekt hij dan de brede grassprieten, het wilde gras ? Gewoon gras dat hoog staat gaat
een hond ook van braken omdat het slierten zijn dit is moeilijk verteerbaar dus braakt hij het
uit.
Maar nee de hond gaat altijd op zoek naar brede grassprieten, daar zit iets in wat hij nodig
heeft, en een hond gaat niet altijd braken hiervan. Het zou goed kunnen dat de hond opzoek is
naar zoetstof die hij nodig heeft. Wij mensen hebben ook wel eens dat je een beetje gammel
bent, dan nemen we een suiker klontje of druivensuiker en vrij snel voel je je weer OK
In grassprieten zit de zoetstof fructaan en dit komt voornamelijk voor in de toppen van de
grassprieten en honden eten ook alleen maar de toppen er af. Fructaan is een natuurlijke anti
vries, dit maakt de grasspriet aan ter bescherming tegen de kou. Als het 5 graden is buiten en
met een heldere blauwe hemel is het fructaan gehalte in de grasspriet enorm hoog
Zolang we niet zeker weten waarom honden gras eten mogen wij dit ook niet verbieden. Om
de simpele reden omdat wij zelf niet weten of het goed of slecht is. Een hond weet goed wat
hij doet, als de mens zich er mee bemoeit gaat het zeker mis, dit is al honderden keren
bewezen

Welke botten mag de hond wel en niet hebben

Botten is een onmisbaar onderdeel voor honden ze bevatten mineralen, vetzuren, aminozuur
en calcium goed voor de botten en gewrichten van de hond is een natuurlijke calcium bron.
Daarnaast reinigen de botten de tanden en kiezen en blijven hagelwit

Makkelijk te veteren voor een hond
Kipkarkassen, kippenvleugels, duifkarkas, parelhoen en eend karkassen. Kippen en
eendennekken.

Botten die iets harder zijn
Konijnkarkas, kippenpoot, hazenpoten, zalm kop, parelhoenkarkas, staarten van jonge dieren
(grazers ) lamribben, kalfsribben, (ribben geven minstens 2 of 3 aan elkaar ) fazantkarkas,
patrijskarkas

Harde botten
Haaskarkas, runder borstbeen, kalfsnek, geit, kalf en lamskop, voer botten altijd met
voldoende vlees eraan, te kale botten is niet goed voor de hond

Wat is niet geschikt voor de hond
Dragende delen van grote hoefdieren paard, koe, geit, schaap, zoals de poten, gewrichten,
deze botten zijn erg hard en kan tanden, kiezen en ingewanden beschadigen en kan
verstopping veroorzaken
Botten die ze in de winkels verkopen zoals mergpijp, gerookte botten, zijn gevaarlijk voor de
hond, botten mogen nooit bewerkt zijn die worden keihard, kunnen splinteren en de
ingewanden beschadigen
Geef nooit kale botten waar geen vlees meer aan zit, dit is onnatuurlijk en zeer slecht en is
niet in balans . Alle botten moet voldoende vlees bevatten

Hierbij de informatie en onderbouwing

Wat zeggen professoren wereldwijd over vaccins >
http://www.diamondfauna.nl/index.php/alles-over-ziektes/93-professoren-en-universiteitenover-vaccineren
Ook over vaccineren en de onzin hier van >
http://www.dogsnaturallymagazine.com/lifelong-immunity-vets/
Keuringdienst van waarde waar is brokken en blikvoer van gemaakt
https://www.youtube.com/watch?v=5OeJv7p0Swc
Brokken van purina Beneful sterven honden van en/of worden erg ziek
https://www.youtube.com/watch?v=icFbqxnxy68

Wij hopen u hiermee meer inzicht te hebben gegeven over de hond, mocht u nog vragen
hebben wij geven gratis advies 7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur
U kunt ons een mail zenden info@diamondfauna.nl of bezoek onze website eens hier vind u
alles wat u wilt weten over honden en katten www.diamondfauna.nl
U kunt ons ook vinden op facebook https://www.facebook.com/cees.fauna/?fref=ts
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