
Udtalelser fra vore kunder, der bruger andre af vores produkter! 
 
Svin: ” Vi har i en periode brugt hvidløg iblandet foderet til vores slagtesvin, i et 
forsøg på at hæmme udviklingen af salmonella. Vi begyndte samtidig at vaske vores 
slagtesvinestier inden et nyt hold kom ind. Resultatet af disse tiltag har været fald i 
salmonella index, men jeg kan ikke sige, om det skyldes hvidløgen, eller den bedre 
rengøring af stierne. Men grisene æder hvidløgene med velbehag. Desuden bruger 
vi lidt i farestalden til de evt. sløve søer, der er efter faringen. Det virker til at live dem 
op igen efter faringen.           Jørn Jakobsen, Hørby.  
Hund: "Jeg havde store problemer med voldsom fældning, lopper og loppeeksem på 
begge mine hunde og anede ikke mine levende råd. Så hørte jeg om PET-
GOURMET, og tænkte dette vil jeg prøve.  
Efter ca. 14 dage med 2 tesk. på en leverpostejmad stoppede fældningen, lopperne 
forsvandt og de bare pletter (pga. eksem) begyndte at dækkes med hår igen. PET-
GOURMET fik tillige pelsen til at blive blank og skinnende. Derfor kan jeg varmt 
anbefale PET-GOURMET. Det holder hvad det lover.”   Mette Andersen, Sæby. 
 
Kat: "Jeg har opdræt af perserkatte og har brugt jeres produkt i ca. 1 år, jeg er 
yderst tilfreds. Mine katte elsker det, de har en dejlig blød pels og er aldrig syge og 
uoplagte. Jeg kan varmt anbefale andre at bruge dette produkt. "  

Flaming star´s Perseropdræt. 
 
Hest: "Vi har en Nordbakker på 11 år, som vi sidste år havde dyrlæge til 3 gange i 
løbet af 2 måneder. Hver gang fik hesten en penicillinskur, 3 i alt og lige meget hjalp 
det. Dyrlægen sagde, at den havde kronisk bronkitis, og at der ikke var noget at gøre 
ved det. Efter at have læst om PET-GOURMET, besluttede vi at prøve det, og 4 uger 
efter havde den det meget bedre. Den hostede ikke mere, og efter ½ år var hesten 
rask. Den har her i efteråret deltaget i 4 ridestævner og har fået 2 første placeringer. 
Den får hver dag sin hvidløg, det vil vi ikke stoppe med, og vi har ikke siden haft brug 
for dyrlæge. Vi kan kun på det varmeste anbefale PET-GOURMET til andre heste 
med åndenød eller hoste."   Peter Bolander, Sindal. 
 
Mink:  ”Jeg synes, at det flydende hvidløg fra Pet-Gourmet har en positiv virkning på 
mine mink. Jeg synes, at de optager foderet bedre, og dette giver bedre trivsel og 
sundhed på farmen.    Michal Mouritsen, sunds. 
  
Hund: "Jeg har prøvet alt de sidste 10-12 år, men først nu er der en synlig effekt, efter jeg 
begyndte at bruge PET-GOURMET. Min gamle hund har altid haft en tør, ulden og 
skældende pels, der har fældet meget. Nu er den blank og uden uld. Hunden har også fået 
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mere energi, og dens ekstremt dårlige ånde er væk."  Birgit Fausager, Nr. Sundby. 
 
Hunde: "PET-GOURMET har givet vores hunde en flot og blank pels, samtidig med, at vi er 
blevet lopper og andet utøj kvit. " 
-Helle Østergård, Kirsten Holmen og Anne Marie Jensen, DCH Hjørring.  
 
Hund: "Vores schæferhund Cherry led af allergi, og vi har gjort hvad vi kunne for at kurere  
dette med mange dyrlæge besøg. Men så besluttede vi os til alternativ behandling med PET-
GOURMET. Da vi havde brugt PET-GOURMET i ca. 3 uger, opdagede vi, at kløen var 
ophørt, og efter 3 md. er hendes allergi forsvundet, og det er vi meget taknemmelige for. " 
     Grethe Pedersen, Nyborg. 
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