Brochure kromsnavel cursus
mogelijkheden.
In een cursus worden deze vragen behandelt:
1. Hoe stop en voorkom ik ongewenst gedrag zoals:
schreeuwen, bijten, plukken en wegvliegen vrijwel direct?
2. Hoe geef ik een kromsnavel aandacht en hoe gaat dit
hand en hand samen gaat met training?
3. Hoe houdt ik mijn kromsnavel gezond in huis of tuin?
4. Hoe voorkom ik ziektes en torenhoge dierenarts kosten?
En hoe moet ik handelen bij een ontsnapping of ongeval?
5. Hoe train ik een kromsnavel effectief?(trucjes, praten)
6. Hoe voed ik een kromsnavel op en voorkom ik een
schuwe of een eenkennige papegaai of parkiet en hoe
maak ik hem of haar passend in mijn gezin?
7. Waar moet je op letten bij aanschaf van een kromsnavel?
Om oplichtende business praktijken voor te zijn, door te weten dat een vogel ook echt tam en
gezond is. Én hoe de beste voer en speeltjes voor een groot deel ook GRATIS kan.

Gratis online freeflight workshop.
Let op: Laat uw kromsnavel niet onmiddellijk
buiten los. Neem geen onnodige risico`s als dit
niet goed voelt...

Klik hier om gratis deel te nemen...

Let op: Een papegaai die zich
verveeld, wordt vervelend…
Wees schreeuwen, bijten en
plukken voor met vogel verrijking
cursus. Klik hier om gratis een
hoop ellende en kosten te
besparen.

Voor de grijze roodstaarten en de grijze ondersoorten
hebben we een grijs gebied gemaakt.

Klik hier om het grijze gebied te betreden en te
ontdekken welke geheimen het gebied kent…

Meedoen met de caique workshop...

Papegaaien en parkieten cursuspakket all
inclusive verzorgt.

Ontdek het magische all inclusive paradijs om
het beste in jouw kromsnavel naar boven te
toveren. De meest spannende en boeiende
leerstof ooit. Start&Discover...
Het grote stoute geheim van de pratende
papegaai die alleen geluksvogels mogen
ontdekken. Klik hier als jij een geluksvogel wil
zijn en voorkom een scheldende papegaai die
niet te stoppen is. Gênante Video het zou jouw
papegaai maar zijn als je belangrijk visite
hebt...

