
 

 

INFO 
 

 

 

PERFORM 
 

 

 

Meer informatie? 

 

 

WWW.REFONA.NL 

3-2-2017

 

PERFORM brengt uw dieren in topconditie! 
 

PERFORM zorgt voor een zijdezachte bevedering, schone ademwegen, goede en snelle rui, 

verhoogde vruchtbaarheid, een verbetering van de vitaliteit en gezondheid. 

 

Doeldieren 

Postduiven, volièrevogels en hoenders 

 

Homeopathie is een geneeswijze die gebaseerd is op de ideeën van Samuel Hahnemann (1755-1843). Deze geneeswijze 

gebruikt allerlei natuurlijke kruiden en stoffen. Natuurlijke kruiden worden al vele honderden jaren toegepast. In de 

literatuur is veel informatie te vinden over de geneeskrachtige werking van kruiden. Hahnemann vond een manier om met 

extreme verdunningen goed werkzame medicijnen te maken die voor vele aandoeningen kunnen worden gebruikt. Ook voor 

dieren is deze geneeswijze een uitkomst. Het product Perform is een voedingssupplement wat zijn kracht ontleend aan deze 

gezondheidsleer. Perform is 100 % natuurlijk en zorgt voor een optimale conditie van uw dieren. 

 

Wat is Perform? 

De basis voor Perform is een heel fijne, calciumrijke kleisoort. Het bevat niet 

alleen calcium, maar ook andere mineralen en sporenelementen die 

belangrijk zijn in de dagelijkse voedingsbehoefte van uw dieren. Naast deze 

basis bevat het product zo’n 30 verschillende kruiden met een 

homeopathische werking die voor zeer positieve effecten zorgen. Wanneer 

u start met het gebruik hiervan zult u binnen drie weken een zeer positief 

effect ervaren bij uw dieren.   

 

Samenstelling 

Klei, erwtenvezels, kruiden, etherische oliën, levertraan, gekiemde granen 

en algen. 

 

Gebruiksaanwijzing 

Wanneer u start met het gebruik van Perform is het belangrijk om de eerste twee weken het product elke dag aan te bieden. 

U mengt 1 volle maatlepel Perform door 1 kilo krachtvoer, zoals het eivoer voor vogels of het legmeel bij kippen. Bij duiven 

wordt het door de granen gemengd. Na deze eerste twee weken gaat u over tot 1 maal per twee dagen. Na enkele weken 

kunt u de dosering laten dalen tot twee maal per week. In extra zware perioden, zoals tijdens de rui, het broedseizoen of 

voor en na tentoonstellingen raden wij het dagelijkse gebruik aan. Omdat het een volledig natuurlijk product is kunt u het 

niet te veel geven. In de eerste dagen zullen de dieren nog wat terughoudend zijn, maar daarna zullen ze het voer met 

Perform net zo graag eten als daarvoor.  Speciaal voor de rui-periode is er ook Perform Speciaal Rui. Hieraan is 20 % 

Methionine toegevoegd, waardoor de dieren nog sneller door de rui heen zullen komen. In het gebruik hiervan is geen 

verschil met de Perform standaard. 

 

Perform Natural Oil  

Perform Natural Oil is een volledig natuurlijke olie die kan worden toegepast in het voer. Het bevat een beetje vitamine A, D 

en E maar heeft verder geen toevoegingen. Het kan worden gebruikt om het voer van o.a. duiven wat vettig te maken, zodat 

het Perform poeder er wat makkelijker aan blijft kleven. Het kan zo nodig elke dag aan het voer worden toegevoegd in een 

dosering van 30 druppels per kilo. 

 

Verpakking 

Perform poeder is verkrijgbaar in potten van 175 gram, 350 gram en 1000 gram. In elke pot wordt een maatlepeltje 

meegeleverd. Perform Natural Oil is verpakt in een 100 ml flesje met een handige dop waarmee eenvoudig druppelsgewijs 

gedoseerd kan worden. 

 

Tevredenheidsgarantie 

Wij verkopen Perform poeder met tevredenheidsgarantie. Wanneer u na een maand gebruik volgens het voorschrift niet 

tevreden bent over de werking van Perform, krijgt u uw geld terug. 


