
Beste Chris,                                                                                                                                       
7/09/2020   
  
Alles goed?  
  
Met de Daflor “Intestinale” zeer goede resultaten, zowel bij vachtproblematiek als maag/darmproblemen.  
Daflor HP bij duiven ook heel goede resultaten tijdens vluchtseizoen. Ga het nu inzetten voor de rui en dan 
nadien de kweek.  
  
  
Pascal  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beste Chris,                                                                                                                                     
22/05/2020  
  
Hopelijk alles goed in deze corona tijden?!  
Eventjes melden over de vele positieve reacties die ik hoor van het hele gamma DAFLOR, zowel hond als duif.  
De DAFLOR stel ik het ook voor aan de kleine hobbykippenhouder, met goed succes.  
   
Alvast van harte dank en vriendelijke groet,  
  
Pascal  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beste Chris,                                                                                                                                       
5/05/2020  
  
Ik heb positieve resultaten met alle producten.  
De kennelproblemen zijn opgelost, met de nodige medicatie was het beter, maar met de Daflor “Intestinale” erbij 
was het helemaal opgelost.  
De Oregano “Exclusive” heb ik verschillende keren in "milde gevallen van jonge duivenziekte" gebruikt, met 
goede resultaten, er was geen bijkomende medicatie nodig.  
De Daflor High energy, veel samen gegeven met de Daflor in water, met heel goede resultaten.  
  
Dus over de hele lijn, ZEER positief.  
  
 Met vriendelijke groet,  
  
Pascal  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beste Chris,                                                                                                                                       
1/03/2020  
  
De mensen die de Daflor “Intestinale” gebruiken zijn heel positief, ik krijg steeds heel positieve reacties.  
   
Met vriendelijke groet,  
  
Pascal  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beste Chris,                                                                                                                                       
5/01/2020  
  
Allereerst de beste wensen voor een schitterend, spetterend, gezond en succesvol 2020!!!  
Eventjes een update i.v.m. Daflor ”Intestinale”.  
  
*** Hond die al tijdje allergie heeft, huid nooit echt schoon, meestal vettig etc. Samen met andere medicatie 
weliswaar, maar sinds ze dit erbij geven heel wat mooiere huid, niet meer zo vettig en minder last van de allergie 
zelf. De mensen belden zelf om te weten waar ze het product konden kopen....  
  
*** Hond met al tijdje op en afgaande diarree, windjes etc., sinds hij hierop staat heel wat betere ontlasting.  
 



*** Hond met pancreas insufficientie, is redelijk met medicatie, maar met de Daflor “Intestinale” erbij staat hij nog 
mooier in zijn vacht en is hij veel beter qua maag-, darmproblemen.  
Met vriendeljke groet,  
  
Pascal  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beste Chris,                                                                                                                                     
19/12/2019  
  
Sorry voor de late reply.  
  
Ik heb het meegegeven aan verschillende doelgroepen.  
  
1/ Maag darmklachten, vooral minder mooie uitwerpselen en sommige nu en dan braken.  
De feedback die ik hiervan terugkreeg is zeer positief en heel wat vastere stoelgang  
  
2/ Huidproblemen  
Haaruitval wordt bespoedigd, op termijn veel minder haaruitval, de vacht blinkt veel meer.  
  
3/ Algemene conditie  
Dieren die wat vermagerd waren, minder actief etc., werden veel actiever en hun lichaamsgewicht verbeterde 
aanzienlijk, hoogstwaarschijnlijk door de betere spijsvertering.  
  
Algemeen zeer tevreden, ik denk dat het de betere spijsvertering die bekomen wordt met dit supplement mede 
zorgt voor verbetering van de opname van de voedingsstoffen, wat de hond op verschillende vlakken ten goede 
komt.  
  
Met vriendelijke groet en prettig eindejaar,  
  
Pascal  
  

  


