
   Nieuwsbrief “PIGEONBOOSTER”  

Op basis van veel praktijkervaringen is het PigeonBooster programma verder afgestemd 
op wensen én aanbevelingen die we van gebruikers mochten ontvangen. Door  technische 
specialisten is de samenstelling van de 3 basis producten iets gewijzigd. Mede door de 
toevoeging van “RECUP” is er een sterkere samenhang gekomen. Bovendien zijn alle pro-
ducten nu in vloeibare vorm beschikbaar. De inhoud van één pakketje is voldoende voor 
behandeling van een groep duiven voor een periode van minstens 10 weken.                        

 Voortgang PigeonBooster  

Unsubscribe of andere opmerkingen? Stuur a.u.b. een email aan :    mtrompetter@hetnet.nl    

Praktijk ervaringen die tellen  

Bezoek website PigeonBooster  
Bezoek voor tips en advies onze website: www.pigeonbooster.nl  Ook zijn op de      
website alle adressen van bestaande- en nieuwe leveranciers zichtbaar.   

—> PIGEON BOOSTER —>  
“ voorsprong zonder antibiotica”   

DUIVEN SPORT  
ZONDER ANTIBIOTICA 

MAAR  
MET GEZONDHEID  

& PRESTATIES  

PigeonBooster wordt met succes ingezet tegen o.a. infecties en snel herstel van ver-
stoorde verteringsbalans. Door toevoeging van een aantal specifieke (natuurlijke) 
grondstoffen is het coli probleem bij postduiven verder teruggedrongen. Het herstel van 
dieren verloopt voorspoedig. Ook melden gebruikers dat ze dit voorjaar een goede kweek 
hebben gehad. Andere redenen om PigeonBooster in te zetten zijn een goede ontwikkeling 
van jonge duiven vanaf dag één, een vlot herstel van de vochtbalans en het terugdringen 
van antibiotica gebruik. Binnenkort van belang bij wedstrijden is een snel herstel van 
duiven én lage uitval na korte– en lange vluchten. Op basis van praktijkervaringen in 
2012 is het adviesbehandelplan iets bijgesteld en “RECUP” toegevoegd.  

Contact 
Geinteresseerd in distributie? Neem dan contact op met één van de onderstaande        
distributeurs van PigeonBooster in Nederland:                                                                
Martin Trompetter, Staphorst, Tel:                             Email:mtrompetter@hetnet.nl             
Appie Dunnink,      Staphorst, Tel:                             Email: appiedunnink@hetnet.nl 
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