
 

Nieuwsbericht: 
 
VITALstyle is de nieuwe naam voor alle ECOstyle dierproducten 

 
Alle dierproducten van ECOstyle krijgen een nieuwe naam: VITALstyle. Vanaf het najaar 2020 
ligt het natuurlijke honden- en kattenvoer, de voedingssupplementen en diergeneesmiddelen 
stapsgewijs met een nieuwe verpakking in onze winkels. De naam verandert, de producten en 
kwaliteit niet. Ook de missie, ‘alle dieren gezond met natuurlijke ingrediënten’, blijft gelijk.   
 
VITALstyle, kracht uit de natuur 
VITALstyle heeft een nieuw jasje, waarbij het vertrouwde geel in connectie met de rijke 
historie wordt behouden. Het familiebedrijf ontwikkelt namelijk al meer dan 50 jaar 
duurzame producten. Jeanine de Vries- Zwart, algemeen directeur: “Mijn opa is een missie 
begonnen en die zetten wij vastberaden voort. Verantwoorde producten voor tuin en dier 
leveren, met een minimum impact op het milieu en de gezondheid. Zo ontdekten wij al heel 
vroeg dat suiker, antibiotica en kunstmatige conserveringsmiddelen mens en dier in onbalans 
brengen. Wij doen het anders en kiezen uitsluitend voor natuurlijke ingrediënten voor extra 
ondersteuning, weerstand en kracht.”  
 
Alle dieren verdienen kwalitatieve voeding en verzorging 
Wat heeft jouw hond, kat, paard, koe of geit nodig om gezond en vitaal te zijn en blijven? De 
natuur weet het en biedt een oplossing. VITALstyle past het vervolgens toe in honden- en 
kattenvoeding en gezondheidsproducten voor paarden, koeien en geiten. Echte krachtpatsers 
vanuit de natuur. Het maakt je hond of kat sterk en blij, je paard krachtig en in balans. En voor 
de veehouderij biedt VITALstyle koeien en geiten de juiste ondersteuning voor een optimale 
opbrengst en een goed rendement. Vitale dieren met een goede weerstand worden minder 
snel ziek en zijn sneller weer beter. Jeanine: “Van hieruit werken wij verder, alle dieren 
verdienen kwalitatieve en natuurlijke voeding en verzorging. Zo maken we het verschil, samen 
met de kracht uit de natuur.” 
 
Meer weten over VITALstyle? Of benieuwd naar de producten? Neem contact met ons op via  
www.boerbeter.nl of bel 0342-200220. 
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