Veranst. Nr. : 48803

UITNODIGING
Bemer in de Paarden Praktijk

WWW.BEMERGROUP.COM

DATUM
18.01.2019
TIJD
17:30-20:00
AANMELDING TOT
14.01.2019
TAAL
NL

Dr. vanBakel over Bemer Horse Set
Presentatie met workshopdeelname in de Praktijk
Doel van het evenement
U krijgt uitleg over Fysische Vasculaire Therapie voor paarden en grote honden. De
werking wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de behandelpraktijk.
Bediening en toepassing van de Bemer Veterinair Set (Bemer Horse Set) gaat u zelf
ervaren in het praktische deel met IJslandse paarden.

Beschrijving
Een schaaf- of snijwond, vachtproblemen, mok of eczeem komen regelmatig voor bij
paarden. Of spijsverteringsproblemen bij de hond. Goede aangepaste voeding
aangevuld met supplementen kunnen een oplossing bieden. Maar een goede
doorbloeding vormt de belangrijkste basis van élk herstel. Stimuleren van de
doorbloeding in de microcirculatie, is essentieel. De medisch gecertificeerde systemen
van Bemer Int AG zijn bij uitstek geschikt om de doorbloeding te simuleren en
wondherstel en vacht-wisseling te bevorderen. Zónder bijwerking en mèt de
mogelijkheid om deze techniek gewoon thuis toe te passen. Tweemaal daags slechts
5-15 minuten helpt de doorbloeding van uw paard of hond te verbeteren met een
mogelijke zuurstofopname toename van 29%. Uw paard of hond zal beter kunnen
presteren, zich fitter voelen en sneller herstellen.

Vereisten
17:30-18:00 Ontvangst met koffie / thee kop soep en een belegd broodje
18:00-19:00 Bemer Veterinair Theorie en Toepassingsvoorbeelden
19:00-19:45 Bemer Veterinair Workshop met IJslandse paarden
19:45-20:30 Afsluiting met een borrel en een hapje
Deelname kosten voor deze Workshop: €75,00 per persoon.
Aanmelding vóór 14-01-2019. Betaling uiterlijk 15-01-2019.
Bij niet tijdige betaling wordt uw deelname reservering
vrijgegeven voor mensen die op de wachtlijst staan.

LOCATIE
Bemer Veterinaire OnderzoeksPraktijk
Elzen 22
NL - 5427RC Boekel
dr-vanBakel.bemergroup.com
E-Mail: dr.vanBakel@bemermail.com
Telefon: +31614553323
Fax: +31842118203
ORGANISATOR
PolyMetric Dr. Anton P.M. van Bakel
Elzen 22
NL - 5427RC Boekel
Telefon: +31492776745
Fax: +31614553323 Handy
Email: dr.vanbakel@bemermail.com

UW BEGELEIDER
BEMER Int. AG
Austrasse 15
FL - 9495 Triesen
Telefon: +423 399 39 70
Fax: +423 399 39 79
Email: sales@bemermail.com
REFERENTEN
Dr. Anton P.M. van Bakel

