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Tricho

(NL) - YELLOW LIQUID is een 100% natuurlijke en unieke samenstelling
van planten en essentiële oliën. Het optimaliseert de natuurlijke weerstand
en wordt door succesvolle duivenliefhebbers ingezet bij problemen met
Tricho, oftewel “het geel”. Ook ondersteunt YELLOW LIQUID het ademhalings- en spijsverteringsstelsel. In tegenstelling tot een geneesmiddel is
er geen resistentie ontwikkeling bij het gebruik van YELLOW LIQUID. Het
lichaam van de duif wordt helemaal gereinigd, ideaal vóór de kweek en
ook zeker voor en na de vluchten. Met de toediening van YELLOW LIQUID
gecombineerd met BRONCHO CLEAN verbetert de vitaliteit van de duiven.
Gebruiksaanwijzing: Tijdens de vluchtperiode kunt u YELLOW LIQUID
gedurende 3 dagen geven en dit elke 3 weken herhalen. Of u kan ook YELLOW LIQUID samen met BRONCHO CLEAN iedere week op maandag en
dinsdag gebruiken.
Dosering: 10ml per L water

Luchtwegen

(NL) - BRONCHO CLEAN verbetert het ademhalingssysteem, het biedt
hulp bij het reinigen en zuiveren van de luchtwegen, het verkrijgen van
mooie roze en slijmvrije kelen, krijtwitte neusdoppen, en droge ogen. Kortom het product om het ademhalingssysteem van de duif gezond en zuiver
te houden! BRONCHO CLEAN bevat verschillende aromatische stoffen
(kruiden) met een uitstekend effect op de luchtwegen en zeer doeltreffend
tegen slijmen.
Gebruiksaanwijzing: Een kuur van 5 dagen voor aanvang van het vluchtseizoen of bij ademhalingsproblemen. Vitesse + halve fond: gedurende
2 dagen na de vlucht. Fond: gedurende 3 dagen na de vlucht. Schudden
voor gebruik.

Sensoriële toevoegingsmiddelen (per L):
Mengsel van aromatische stoffen
Analytische bestanddelen en gehalten:
0,2% Ruw Eiwit, 0,1% Ruwe Celstof, 0,2% Ruw vet, 0,1% Ruwe as,
97,4% Vocht, 4,45% Natrium, 0,01% Lysine, 0% Methionine
TIP: Voor de start van elk seizoen is het raadzaam om 2 weken lang een
kuur te geven met YELLOW LIQUID en BRONCHO CLEAN om er zeker van
te zijn dat de duiven in een goede gezondheid verkeren en zo super gezond
en schoon aan de start komen. Het resultaat na de kuur is echt fantastisch!

Samenstelling: Glucose, dextrose, natriumchloride, natriumcarbonaat

Analytische bestanddelen en gehalten:
0% Ruw Eiwit, 0% Ruwe Celstof, 11,2% Ruw vet, 0,2% Ruwe as
TIP: Zeer belangrijk tijdens het wisselen van de seizoenen of bij grote
schommelingen van temperatuur. Voor de start van elk seizoen is het
raadzaam om 2 weken lang een kuur te geven met YELLOW LIQUID en
BRONCHO CLEAN om er zeker van te zijn dat de duiven in een goede gezondheid verkeren en gezond en schoon aan de start komen. Het resultaat
na de kuur is echt fantastisch!

Opbouwen

(NL) - MUSCLE BUILDING is een doeltreffend supplement dat de krachten
in de spieren, maar ook het uithoudingsvermogen van de duiven helpt
verbeteren tijdens intensieve vliegperiodes. MUSCLE BUILDING bevat de
nodige eiwitten en mineralen om melkzuur in de spieren doeltreffend te
verlagen. De antioxidanten zijn vitamine A en vitamine E, deze zijn onmisbaar om de afbraak van bepaalde spiergroepen te ontwijken. Het bevat op
deze manier de ideale mix om de nodige reserves gelijk weer aan te vullen.
Ook is MUSCLE BUILDING het aangewezen product voor de kweek u krijgt
geen spuitende jongen meer bij overgang van pap naar graan. Ook zullen
er geen tekorten meer aan natuurlijke vitamines en mineralen meer zijn.
TIP: Zet ook steeds op elk hok een hoeveelheid MUSCLE BUILDING in een
potje.
Gebruiksaanwijzing: Meng de eerste 2 á 3 dagen startend de dag na
thuiskomst MUSCLE BUILDING door het voer samen met ALL-IN OIL. Met
MUSCLE BUILDING gaan we beginnen met opbouwen om in de tweede
helft van de week over te schakelen naar ENERGY BOOSTER.
Dosering: 5 gr per kg voer
Samenstelling: Biergist, Melkpoeder, Maisbloem, Aragoniet,
Natriumchloride, Tarwe, Rogge, Haver
Toevoegingsmiddelen: Vitamine A (E672) : 33000 I.E/U.I/KG, Vitamine
D3 ( E671) : 2900 I.E/U.I/KG, Vitamine E - 3a700 : 80mg/KG
Analytische bestanddelen en gehalten:
11% Ruw Eiwit, 1,5% Ruwe Celstof, 2,5% Ruw vet, 44% Ruwe as,
2,5% Sodium, 11% Calcium, 0% Methionine, 0% Lysine, 0% Phosphor

Oogreiniger

Dosering: 5 ml per liter water of 10 ml per kg voer
Toevoegingsmiddelen:
Tijm, Salie, Pijnboom, Venkel, Munt, Eucalyptus, Steranijs, Rozemarijn,
Marjolein, Jeneverbes, Kruidnagel, Aloë Vera

Samenstelling: Sorbitol, Propyleenglycol
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(NL) - EYE CARE is een oogverzorgingsproduct met uitsluitend plantenextracten. Het reinigt en beschermt de ogen, hierdoor effectief tegen one
eyed cold. EYE CARE is bovendien ideaal om de ademhalingswegen te
controleren. Bij gezonde duiven moet de druppel onmiddellijk wegvloeien
via het traankanaal. Bij het openen van de bek zal de vloeistof in de keel
te zien zijn.
Samenstelling: Gedestilleerd water, mix van plantenextracten.
Gebruiksaanwijzing: 1 á 2 x per dag 1 druppel in elk oog.
Op de dag van inkorving en de dag van thuiskomst.

Booster

(NL) - ENERGY BOOSTER is een mengsel van vitaminen, mineralen & aminozuren die met zijn ingrediënten de nadruk op prestatie van de duif legt.
ENERGY BOOSTER zorgt voor meer energie zodat de duiven sneller in topconditie geraken tijdens de race. Door een toevoeging van bepaalde aminozuren zijn de duiven beter in staat om zich aan te passen aan het donker
(zeer essentieel voor lange afstanden). ENERGY BOOSTER staat garant
voor een hogere aminozuuropname dan bij elk ander voedingsproduct.
Daarom is ENERGY BOOSTER ideaal voor duiven die meer van deze aminozuren nodig hebben dan ze gewoonlijk uit voeding kunnen halen. Het
houdt uw duiven in topconditie en kan daarom uw duiven een extra boost
geven! Een topproduct voor uw weduwnaars, duivinnen en jonge duiven.
Gebruiksaanwijzing: Geef ENERGY BOOSTER gedurende 2 dagen voor
de inkorf dag samen met All-IN OIL om energie te kunnen opslaan om
maximaal te kunnen presteren in de race.
Dosering: Meng 5 gr per kg voer
Samenstelling: Tarwe, Rogge, Soja isolaat, Haver, Magere Melk,
Aardappel zetmeel, Maiszetmeel, Aragoniet, Natriumchloride

Recupereren

(NL) - FAST RECOVERY is een hoge kwaliteit van super geconcentreerde
elektrolyten deze herstellen de gebruikte reserves onmiddellijk en stimuleren de ontwikkeling van sterke en krachtige spieren en optimaliseert de
prestaties. Na zware inspanningen is het noodzakelijk het zoutgehalte terug op peil te brengen. FAST RECOVERY helpt bij het verwijderen van aanwezige gifstoffen en stimuleert de vochtopname bij de duif. Snel herstel
is essentieel om terug te kunnen opbouwen naar de volgende wedstrijd.
Uw duiven hebben zware inspanningen geleverd en kunnen pas voldoende
herstellen als ze bij thuiskomst water drinken met FAST RECOVERY.
Gebruiksaanwijzing: Op de dag van thuiskomst.
Dosering: 5 gr per 2L water
Samenstelling: 100% Natuurlijk / Dextrose - Sodium Chloride
Analytische bestanddelen en gehalten:
0,8% Ruw Eiwit, 0,3% Ruwe Celstof, 0,1% Ruw vet, 15,4% Ruwe as,
2,5% Sodium, 0% Calcium

Analytische bestanddelen en gehalten:
18,7% Ruw Eiwit, 0,3% Ruwe Celstof, 3% Ruw vet, 24,5% Ruwe as,
2,6% Sodium, 4,7% Calcium, 0% Lysine, 0% Methionine, 0% Phosphor

Use the best, never settle for less!
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Inhoud: Lactobacillus Farciminis, Lactobacillus acidophilus, Natriumacetaat en Dikaliumfosfaat additieven, Siliciumdioxide (E599/E551b)
PROBIOL is bovendien zuinig in gebruik:
Gebruik bij duiven tot maximaal: 0.5 - 1 gram per liter water
•
•
•
•

Jonge duiven: Vanaf het spenen 2 maal per week.
Oude duiven: Tijdens het vliegseizoen 1 maal per week.
In de rustperiode: Zo nodig 1 maal per week verstrekken.
Coli-uitbraak: 5 dagen achtereen 1 gram per liter, de ergste duiven
handmatig wat aangemaakt water met PROBIOL+ in de krop spuiten

Aangemaakte oplossing dient te worden gebruikt binnen 24 uur.
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(NL) - PROBIOL - Voor het opstellen, onderhouden en een natuurlijk
evenwicht van de bacteriële flora in het maag-darmkanaal van duiven.
Het stabiliseert de spijsvertering en balanceert de bacteriële darmflora
door gebruik te maken van goede bacteriën en het eigen immuunsysteem
van de duif.
PROBIOL kent verschillende toepassingen:
• Preventief bij stresssituaties (bijv. verandering van leefomgeving, of wisseling van het voer).
• Curatief bij bijv. een uitbraak van Coli of acute diarree, heeft een snelle
werking.
• Ondersteunen na behandeling met orale antibiotica waarbij het evenwicht van de darmflora verstoord is.
• Bij jonge duiven met een steriele darm, voor het opstellen van een gezonde natuurlijk bacteriële darmflora.
• Na ziekte of zware inspanning en ter ondersteuning tijdens de vluchten
van de duiven.
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Coli

Coccidiöse
& Wormen

(NL) - RED LIQUID is een 100% natuurlijk aanvullend diervoeder op basis
van aromatische stoffen voor pluimvee vogels en duiven. Bij problemen
met wormen en coccidiose ondersteunt RED LIQUID het natuurlijke afweersysteem van de dieren, remt de ontwikkeling van darmparasieten en
optimaliseert de darmgezondheid.
Gebruiksaanwijzing:
Preventief: 15 ml. per liter drinkwater 2 dagen per week.
Curatief: 15 ml. per liter drinkwater gedurende 5 dagen.

Ongedierte

De oplossing dagelijks verversen.
Samenstelling: Pentose, Natriumchloride
Sensoriële toevoegingsmiddelen: Mengsel van aromatische stoffen
Analytische bestanddelen en gehalten:
0% Ruw eiwit, 0% Ruwe celstof, 0% Ruw vet, 97% Vocht, 0% Ruwe as,
0% Natrium, 0% Lysine, 0% Méthionine

(NL) - PEPPERMINT OIL is een scherpe, zeer frisse en muntachtige geur en
heeft een verkoelend en verfrissend effect. De stof menthol is hiervoor in
de eerste plaats verantwoordelijk. Menthol behoort tot een groep stoffen
monoterpenolen die het lichaam helpt bacteriën en zelfs virussen te verdrijven. Het is een effectief middel tegen ongewenste vliegen, motten en
muizen in en rond het duivenhok.
Samenstelling: Pepermunt-Olie 100
Gebruiksaanwijzing: Tegen ongedierte: Druppel enkele druppels door het hok
Preventief: 2 á 3 druppels per liter water

Energie

Weerstand

(NL) - ALL-IN OIL - Deze optimale vorm van de omega vetzuren geeft de
duif meer energie, van belang is dat er langer energie voorradig zal zijn
en dat verzuring van de spieren en organen minder of later zal optreden.
Bovendien versterkt ALL-IN OIL het immuunsysteem en de weerstand
van de duif en draagt bij aan een glanzend verenkleed. Het verbetert de
conditie en verhoogt de energie reserves. Ook helpt het om een optimale
bloedcirculatie te creëren. ALL-IN OIL bevat belangrijke vet oplosbare vitaminen zoals A, D3, E en K, die spiervermoeidheid voorkomt en de parings
drang bij de duiven stimuleert. En heeft het een positieve invloed op de
vruchtbaarheid.

(NL) - HERBAL TEA is een krachtige kruiden thee van meer dan 58 planten, kruiden, specerijen en groenten. HERBAL TEA verhoogt de weerstand
van uw duiven. Door de verzuring draagt HERBAL TEA bij aan een betere
darmflora en verbetert het de algehele conditie. De weerstand verhogende
kruiden dragen bij aan gezondere oude duiven, maar ook voor de jonge
duiven is dit een echte aanrader. Ze groeien zichtbaar beter op, hebben
minder last van de kinderziekten en komen bij regelmatig gebruik in betere
conditie. De combinatie van kruiden, specerijen en groenten heeft een zeer
goede werking op het immuunsysteem. De duiven zijn gezonder en zijn
beter bestand tegen negatieve invloeden van buiten af.

Gebruiksaanwijzing:
ALL-IN OIL kan het hele jaar door 2 x per week gebruikt worden of telkens wanneer je poeders met olie wilt mengen met de granen. Tijdens
het vluchtseizoen: vooral de laatste dagen voor de inkorving. Bij 2 voederbeurten per dag ALL-IN OIL enkel ’s avonds geven en afdrogen met
een poeder. Meng de olie ’s morgens al door de granen zodat die goed
kan binnendringen en ’s avonds afdrogen met een poeder. Schudden voor
gebruik.

Gebruiksaanwijzing: Mag het hele jaar door gegeven worden.
Dosering: 15 ml per liter drinkwater

Samenstelling:
Lijnzaadolie, Amandelolie, Avocado olie, Tarwekiemolie, Borage zaadolie,
Walnotenolie, Ricinusolie, Zonnebloemolie, Sesamolie, Sojaolie

Samenstelling: Adderwortel, alantwortel, aloë, alsemkruid, artisjokblad,
aspergewortel, bazielblad, berenklauw, berkenblad, boldoblad, brandnetel, cichoreiblad, citroenkruid, daslook, distelkruid, dovenetel, dragonblad,
duizendbladkruid, eleutherococcus, engelwortelkruid, fenegriek, galantwortel, gamander, gember, gentiaan, ginseng, haver, hibiscusbloem,
jeneverbes, kalmoeswortel, kamillebloem, kaneel, kapucijn, kardemom,
kattenkruid, kervel, kolombo wortel, kruidnagel, laurierblad, luzernekruid,
malrove, marjolein, mate, mierikswortel, mirre, mosterdzaad, nagelkruid,
oranjebloemblad, paardenbloemblad, rabarberwortel, rozemarijnblad, rozenbottel, steranijs, varkensgras, waterdrieblad, ijzerhardkruid, zuringblad.

Analytische bestanddelen en gehalten:
0,2% Ruw Eiwit, 0,4% Ruwe Celstof, 85% Ruw vet, 0% Ruwe as,
0% Sodium, 0% Calcium

Analytische bestanddelen en gehalten: 0,12% Ruw Eiwit, 0,4% Ruwe
Celstof, 0,09% Ruw vet, 0,16% Ruwe as, 0,006% Natrium, 0% Lysine, 0%
Methionine, 0,01% Sodium, 99% Vocht

Dosering: 10 ml per kg voer
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Lever & Veren

(NL) - CHOLINE is een macronutriënt dat belangrijk is voor de leverfunctie,
normale hersenontwikkeling, zenuwfunctie, spieren, en het handhaven
van een gezonde stofwisseling. Bevat essentiële natuurlijke ingrediënten
en is met name geschikt als voorbereiding op en tijdens de rui, het kweken
en het vliegseizoen. In periodes van slechte vliegresultaten of zware inspanningen, vernieuwing van het verenkleed en/of rui-stoornissen. Geeft
extra eetlust, optimaliseert vetverbranding, wat resulteert in verhoogde
weerstand. Zuivert en ontgift het lichaam, wat resulteert in verhoogde
fysieke prestaties.
Gebruiksaanwijzing: 1 x per week tijdens de Kweek en in het Vliegseizoen. In de Rui is 2 x per week aan te raden. De oplossing dagelijks vervangen.
Dosering: 15 ml per liter water of per 1 kg voer
Samenstelling: Natriumchloride 50 mg, Rodebietenpoeder 50 mg,
Magnesiumsulfaat 4.92 mg
Toevoegingsmiddelen per 1000 ml: Natuurlijke Borneolum 2,4 g,
Thymol 1,2 g, Vitamine C 100 mg, Water q.s.1 liter
Analytische bestanddelen en gehalten:
0,1% Ruw Eiwit, 0,1% Ruwe Celstof, 0,1% Ruw vet, 0,1% Ruwe as,
0,006% Natrium, 0,1% Methionine, 97% Vocht, 0% Lysine
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