Nooit meer schade door mijn papegaai
of parkiet door mijn toegepaste
geheime kennis en vaardigheden.

Nooit meer een bijtende papegaai of parkiet?
Nooit meer een papegaai of parkiet die
uitbundig schreeuwt? Vindt jij een kale
papegaai lelijk? Wil jij leuke t
 rucs kunnen met
jouw papegaai of parkiet? Zie jij het wel zitten om
een a
 aibaar,

liefdevol en een sociale
papegaai of parkiet in huis te houden?

Cursus Papegaai&parkiet

Jij kunt vandaag al succes boeken
met jouw papegaai of parkiet.
Succes = Energie!
Gratis freeflight training tamme papegaai of parkiet buiten laten vliegen in 6 weken.2

De beste huisvesting die jij je maar kan wensen.
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Papegaai of parkiet toch in huis? Dat kan ook.
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Dierenwelzijn Wijzer van de papegaai en parkiet?
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Het stoute papegaaien geheim wat niemand mag weten alleen de geluksvogels. Dat 6
ben jij…
Omdat jouw papegaai of parkiet liefdevol, sociaal, getraind en afgericht ook
corona safe kan.
7
Ja ik wil een Papegaai of parkiet kopen.10
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Cursus Papegaai&parkiet

Gratis freeflight training tamme
papegaai of parkiet buiten laten
vliegen in 6 weken.

Kromsnavels bruisen van de energie.
Vliegen kost veel energie.
Jij krijgt nú een online gratis free flight
training. Laat je vogel nog niet gelijk
buiten want dan kan hij wegvliegen.
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Cursus Papegaai&parkiet

De beste huisvesting die jij je maar kan wensen.
Jij wil toch niet in een klein kooitje? Wist je dat
papegaaien in een kooi in verhouding net zo`n kleine
ruimte hebben dan wanneer jij in een toilet

blok zit

voor de rest van jouw leven? Daarom hebben

papegaaien en parkieten ook zo`n lawaai in huis vind
jij het gek? Dat zou jij ook doen toch?

Een papegaai of parkiet is geen huisdier en scheid

ook gevaarlijke fijnstoffen uit wat jou weer bronchitis
of andere longklachten op kan leveren. Probeer in

ieder geval buiten of in een voliere schuur zijn biotoop
te creëren. Maak er een leuke ruimte van waar hij ook
als jij weg bent, zich prima kan vermaken zoals in de

natuur. Dit voorkomt gedragsproblemen zoals een

onaangename toeter in jouw oren of een lelijke
kale papegaai of parkiet. Hier wat tips om te
zorgen dat jij geen onnodige kosten m
 aakt.
Papegaaien en parkieten kunnen enorm veel schade
aanrichten als jij niet weet hier mee om te gaan.
Ben jij een slimme of een domme

dierenliefhebber? Hoe vaak wil jij naar een

dierenarts en opdraaien voor kosten die jij had kunnen

voorkomen waar jij ook van op vakantie had
kunnen gaan? Jij kiest natuurlijk.
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Papegaai of parkiet toch in huis? Dat kan ook.

Wil jij of heb jij een kromsnavel in huis? Dan heb jij bij
deze ook alle kennis en vaardigheden in huis.

Nooit meer een papegaai of parkiet die
niet naar jou luistert! Hoe gaaf is dat?
Cool he`! Ontdek hoe relaxed jij een papegaai of parkiet
precies kan laten doen wat jij wil.
Hoe gaat dat dan en waarom zou ik dat willen?
Dat ga jij nú
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hier ontdekken.

Cursus Papegaai&parkiet

Dierenwelzijn Wijzer van de papegaai en parkiet?

Nooit meer onnodige

toren hoge

dierenartskosten door handige en begrijpbare tips
van dierenartsen binnen handbereik.
Veel minder verdriet d
 oor een zieke papegaai/parkiet.

Dierenartsrekening:
€987,36 alstublieft.

Oeps… Uw papegaai is overleden!
Als jij dit had kunnen voorkomen...
Wat had jij dan kunnen doen? Klik hier...
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Het stoute papegaaien geheim wat niemand mag
weten alleen de geluksvogels. Dat ben jij...

Jouw fascinerende

ontdekkingstocht naar het

spraakvermogen van de bekendste papegaaien en

parkieten soorten is jouw onmisbare nieuwe
aangeleerde kennis en vaardigheden die jou zeker gaan

helpen bij zowel de aanschaf van als de omgang met
deze intelligente kromsnavels.
Start jouw grote ontdekkingstocht vandaag zodat jij de
grootste lol hebt aan jouw (toekomstige) papegaai of
parkiet.

START&Discover...
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Nooit meer een bijtende papegaai of
parkiet?
Nooit meer een papegaai of parkiet die
uitbundig schreeuwt? Vindt jij een kale
papegaai lelijk? Wil jij leuke trucs
kunnen met jouw papegaai of parkiet?
Zie jij het wel zitten om een aaibaar,
liefdevol en een sociale papegaai of
parkiet in huis te houden?
Met training is geduld een schone zaak.
Hier gratis freeflight trainingsvideo`s van begin tot het gewenste doel in 6
weken. Deze gratis training geldt voor alle papegaai en parkiet soorten.

Omdat jouw papegaai of parkiet liefdevol, sociaal,
getraind en afgericht ook corona safe kan.

1. Levenslang toegang hebben op de training en
niks kwijt raken aan brandstof(milieubewust).
Of dat jij of je vogel, Corona oploopt want
COVID-19 is ook besmettelijk voor dieren.
2. 100% risicovrij, en garantie in een veilige
omgeving.
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3. Met een welzijnswijzer en gratis voeder tips uit
de natuur.
4. Als je wil voorkomen dat jij een papegaai in huis
haalt die bijt, schreeuwt en plukt.
Hoe je dit gedrag snel afleert.
5. Als je graag wil voorkomen dat jouw papegaai of
parkiet dood gaat aan verdriet, verveling of aan
ziektes.
6. Met eindeloos train plezier want er worden veel
updates met belangrijke tips geplaatst.
7. Veel goedkoper je papegaai of parkiet liefdevol,
tam, afgericht en getraind.
Wees niet dom en laat deze enige kans niet liggen.
Alleen de slimme mensen pakken deze zeldzame
kansen.

JA! ik ben slim en wil graag gebruik maken van
deze zeldzame kans om een liefdevolle, tamme,
goed afgerichte en getrainde kromsnavel te
krijgen.
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Ja ik wil een Papegaai of parkiet kopen.

Beleef en ervaar de plezier van het
houden van een papegaai of parkiet met
de juiste kennis en vaardigheden die jij nu
zojuist heb opgedaan.
Nu ga jij een leuke tijd tegemoet met jouw
papegaai en parkiet.
Tamme Papegaai of parkiet kopen...
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