kliniek voor kleine huisdieren, siervogels en duiven

Ons team van der Sluis, Göbel & van der Bijl heeft
10-tallen jaren ervaring in de duivensport en in de
medische begeleiding!
Speciale beurs actie
Voedingssupplement SPORT van 27.50 euro
voor 22,50 euro.

Op 7 & 8 maart a.s. zijn wij weer aanwezig op de
voorjaarsbeurs in EXPO Houten en staan u graag te
woord met ons team.

Wij stellen u graag voor aan een nieuw en
revolutionair voedingssupplement:
VOEDINGSSUPPLEMENT SPORT
Dit is een biologisch verkregen zeer hoogwaardig
voedingssupplement en heeft tevens de functie van nutritieve
celstimulator die is samengesteld uit 20 aminozuren onder de
L- vorm die aanwezig zijn in een natuurlijke en een evenwichtige
combinatie en volledig bruikbaar zijn voor de voeding. Verder is
dit product verrijkt met een uiterst zorgvuldig samengesteld
mengsel van vitaminen en mineralen naar recept van Drs.
Göbel.
Tijdens periodes van zware training verliest de duif veel
bouwstoffen en basisbestanddelen. Het bijzonder efficiënte
werkingsmechanisme van voedingssupplement SPORT draagt
onherroepelijk bij aan:
♦ Vergroting van het uithoudingsvermogen
♦ Snellere recuperatie na inspanning of ziekte
♦ Verhoging van de weerstand
♦ Toename van de kracht
♦ Minder verzuring van de spieren tijdens de wedvluchten.
De krachtige werking van dit supplement wordt verklaard
door het feit dat alle eiwitten werden afgebroken tot
aminozuur- en dipeptide niveau [de bouwstenen van het
lichaam!] en de volledige biologische beschikbaarheid van
de aminozuren en organisch ijzer dat wordt bepaald door
de biologische oorsprong van het mengsel.

Vergeet u niet onze gratis flyer af te halen? In deze editie gaan
we o.a. in op de problemen met de jonge duiven.
Tevens heeft u op de voorjaarsbeurs 2015 weer de mogelijkheid
om de ontlasting van uw duiven te laten controleren:
Een compleet ontlasting onderzoek per liefhebber, met
aanzienlijke korting kunt u inleveren op onze stand.

De ontlasting wordt onderzocht op coccidiose, wormen,
paratyfus en coli.

TIP: bestel nu het vliegpakket:
Een uitgebalanceerd pakket van producten die uw duiven
op elke discipline laten excelleren:




Oude duiven
Jonge duiven
Fond-pakket

60,00 euro (incl. porto)
60,00 euro (incl. porto)
62,50 euro (incl. porto)
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