
   Nieuwsbrief “PIGEONBOOSTER”  

Het PigeonBooster programma is verder afgestemd op wensen en aanbevelingen die we 
van gebruikers mochten ontvangen. In deze nieuwsbrief zijn we verheugd dat enkele 
vaste gebruikers hun ervaringen met PigeonBooster op deze manier willen delen. Daar-
naast is er info over veranderingen t.a.v. de verpakking.  

Een verandering is dat de fles en de inhoud groter zijn geworden. Daardoor is het 
makkelijker om te doseren. Bovendien is de inhoud nu voldoende voor maar liefst 20 
weken per hok.  

De jonge duivenvluchten staan weer voor de boeg en dit moment willen we aangrijpen om 
alle liefhebbers nogmaals het PigeonBooster programma onder de aandacht te brengen. 
PigeonBooster draagt bij aan het op een juiste manier uitoefenen van duivensport door de 
échte liefhebbers.                             

Voortgang PigeonBooster  

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

Enkele praktijkervaringen uit 2013 

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.   

—> PIGEONBOOSTER —>  
“ voorsprong zonder antibiotica”   

DUIVEN SPORT  
ZONDER ANTIBIOTICA 

MAAR  
MET GEZONDHEID  

& PRESTATIES  

Martin van Zon uit Berkenwoude geeft PigeonBooster nu voor het tweede jaar op rij en is 
zeer te spreken over de producten en heeft goede resultaten geboekt. Ook Marcel Sangers 
uit Eefde is erg tevreden over PigeonBooster. Walter de Rijck uit Belgie gaf aan dat het 
verlies onder zijn jonge duiven aanzienlijk minder is vergeleken met verliezen bij 
clubgenoten. Bovendien zet hij PigeonBooster succesvol in tegen Adeno-coli. Het zijn maar 
enkele namen en voorbeelden van liefhebbers die PigeonBooster aan hun duiven geven en 
hun goede resultaten met ons delen.  

Contact 

Geïnteresseerd in distributie? Neem dan contact op via  het contactformulier op de website 
(link:  http://www.pigeonbooster.nl) 

2e jaargang, ZOMER 2013  
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