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Ulei din seminţe de cânepă // Hemp oil
Pentru crescătorii de porumbei, uleiul din
seminţe de cânepă nu a fost niciodată un subiect
misterios. Din moment ce ajută porumbeii la
obţinerea de performanţe la viteză, demifond,
fond şi maraton, columbofilii au remarcat la
cânepă multiple avantaje. Şi pe bună dreptate.
Aceste seminţe sunt atât de benefice pentru
sănătatea şi performanţele porumbeilor voiajori
încât PPP a decis să producă un ulei din acestea,
care să poată fi administrat în diferite stagii ale
dezvoltării unui porumbel: în pregătirea pentru
reproducţie, în timpul sezonului competiţional
sau în perioada de repaus.
Seminţele de cânepă sunt un stimulent natural,
care îmbunătăţesc fertilitatea şi joacă un rol
important în stimularea sexuală a porumbeilor.
Cu ajutorul uleiului de cânepă puteţi îmbunătăţi
reproducţia într-o manieră naturală şi nonsintetică datorită indispensabilei vitamine E.
Uleiul din seminţe de cânepă este bogat în
omega 3, 6 şi 9, acizi graşi esenţiali pe care
porumbelul nu-i poate sintetiza singur. Pentru
ca celulele şi organismul porumbelului să
funcţioneze bine, este necesară suplimentarea
dietei normale cu aceşti acizi graşi. Uleiul
din seminţe de cânepă conţine cea mai mare
cantitate de acizi graşi esenţiali dintre toate
uleiurile vegetale.
Pe scurt, uleiul din seminţe de cânepă:
- creşte fertilitatea;
- îmbunătăţeşte performanţa musculară, datorită
acizilor graşi omega 3 şi 6
- sporeşte entuziasmul văduvilor
- asigură energie porumbeilor care participă la
concursuri
- îmbunătăţeşte starea generală de sănătate a
porumbelului voiajor
- acţionează eficient în metabolizarea grăsimilor

Dozaj:
Reproducţie:
1 lingură per kilogram cereale în perioada de
pregătire a reproducţiei, o dată la 10 zile înainte
de începerea reproducţiei şi până în momentul
depunerii ouălor.
Creştere:
1 lingură per kilogram grăunţe, împreună cu
Ovi Premium, drojdie vitaminizată PPP, 2 zile pe
săptămână.
Concurs:
1 lingură per 1 kilogram de grăunţe, două zile
pe săptămână, în ultimele 2 zile de dinaintea
îmbarcării
Recuperare:
1 lingură per kilogram cereale la scurt timp
după sosire, împreună cu Ovi Premium, drojdie
vitaminizată PPP.
Năpârlire:
1 lingură per kilogram grăunţe, împreună cu
Ovi Premium, drojdie vitaminizată PPP, 2 zile pe
săptămână.
Prepararea trebuie făcută în fiecare zi.
Conţinut sticlă: 500 ml
Doar pentru uz animal.

The hemp seed is a natural booster that
increases the fertility and plays an important role
in the sexual stimulation of the carrier pigeons.
With the hemp seed oil, you could enhance the
breeding in a non-synthetic and natural way
with this indispensable vitamin E.
The hemp seed oil is rich in omega 3.6 and
9, of the essential fatty-acids that pigeon cannot
synthesize by itself. In order for pigeon’s the cells
and its organism to function well, it is neces- sary
to supplement these fatty acids to their normal
diet. The hemp seed oil has the richest essential
fatty-acids among all the vegetable oils.
To summarize, hemp seed oil:
increases fertility
enhances the muscular performance, with its
omega 3 and 6
boosts enthusiasm of the widowers
helps to supply energy to the pigeons who
participate in sports
generally enhance the health of carrier pigeon
acts effectively on the metabolism of greases
Dosage
Reproduction. 1 soup spoon per kilo of cereals
for the preparation of the reproduction, every ten
days before the breeding until egg-laying.
During the breeding, 1 tablespoon per kilo of
grains and with OviPremium, vitaminized yeast
PPP, two days per week.
Competition. A tablespoon per kilo of cereals
two days per week, the day before and the two
days before setting in cage for the travel.
Recovery. A soup spoon per kilo of cereals
the shortly a er the return with Ovi Premium,
vitaminized yeast PPP.
Moult. A tablespoon per kilo of grains over the
grain and with Ovi Premium, vitaminized yeast
PPP, two days per week.

Riche en acides gras essentiELs, Oméga 3, 6 et 9
Essentiële vetzuren rijk Omega 3, 6 en 9
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Informaţii nutriţionale pentru 100 gr produs:
Analiza acizilor graşi
Acizi graşi saturaţi
Acid palmitic (16:0):			
6 până la 9%
Acid stearic (18:0):			
2 până la 5%
Acid arahidic (20:0):			
0,05-1,5%
Acid behenic (22:0):			
0,03-0,3%
Acizi graşi nesaturaţi
Acid oleic (18:1 omega-9):		
9-14%
Acid linoleic (18:2 omega-6):		
54-60%
Acid gamma linoleic (18:3 omega-6):
1-3%
Acid alfa linoleic(18:3 omega-3):		
18-20%
Acid stearidonic (18:4 omega-3):		
0,1-1%
Acid eicosenoic (20:1) < 0,5
Vitamine
Vitamina-α-E 			
2,73 mg
Vitamina-γ-E 			
30,5 mg
Analiza chimică
Clorofilă 				20-40 mg/kg
Greutate specifică 			
0,92 kg/l
Valoarea iodului 			
min140g/100g
Indicele de peroxid 			
max 10 – megO2/kg
Acizi graşi liberi			
2% max
Impurităţi insolubile 			
max 0,05%
Vitamina E 				
13-20 UI/100 g

Ulei de somon // Salmon oil
Uleiul de somon pentru porumbei este un
supliment alimentar esenţial, cu beneficii
multiple. Bogat în acizii graşi omega 3 & 6,
uleiul de somon PPP contribuie la obţinerea
unui penaj de calitate, întăreşte funcţia
cardiacă şi ameliorează sistemul imunitar,
conferă tonicitate şi vitalitate.
Uleiul de somon este aproape singura sursă
de acizi graşi omega 3 cu lanţ foarte lung,
denumit EPA (acid eico-sapentaenoic) şi DHA
(acid docohexaenoic).
Acizii graşi polinesaturaţi, cu Omega 3 şi
Omega 6, joacă un rol crucial în organism,
având acţiune în:
- imunitate;
- cicatrizare;
- creştere;
- protejarea pielii:
- conferirea de luciu penajului;
- vasomotricitate şi vasoconstricţie;
- inflamare;
- reproducere.
Uleiul de somon PPP este presat la rece
pentru a-şi menţine caracteristicile. Produsul
este 100% natural.
Acesta:
- conferă energie şi vitalitate păsării;
- asigură robusteţea şi strălucirea penajului;
- stimulează sistemul imunitar.
Dozaj:
Reproducţie:
1 lingură per kilogram cereale în perioada de
pregătire a reproducţiei, o dată la 10 zile înainte
de începerea reproducţiei şi până în momentul
depunerii ouălor.

Creştere:
1 lingură per kilogram grăunţe, împreună cu
Ovi Premium, drojdie vitaminizată PPP, 2 zile pe
săptămână.
Concurs:
1 lingură per 1 kilogram de grăunţe, 2 zile pe
săptămână, în ultimele 2 zile de dinaintea
îmbarcării.
Recuperare:
1 lingură per kilogram cereale la scurt timp
după sosire, împreună cu Ovi Premium, drojdie
vitaminizată PPP.
Năpârlire:
1 lingură per kilogram grăunţe, împreună cu
Ovi Premium, drojdie vitaminizată PPP, 2 zile pe
săptămână.
Prepararea trebuie făcută în fiecare zi.
Conţinut sticlă: 500 ml
Doar pentru uz animal.

The salmon oil for pigeon is an essential food
supplement, with the multiple benefits.
Rich in fatty-acids omega 3 & 6, the salmon
PPP oil contributes to the beauty of the
feather, reinforces the cardiac function and
the ameliorates immune system, gives tonicity
and vitality.

riche en acides gras oméga 3, 6 & 9 - 100% naturelle
RIJK AAN Essentiële vetzuren Omega 3, 6 en 9 - 100% natuurlijk
Rich in essential fatty acids and Omega 3, 6 en 9

remium
igeon
roducts

Salmon oil is almost the only source of fattyacids omega 3 with a very long chain called
EPA (acid éico-sapentaénoïque) and DHA (acid
docohexaénoïque).
The salmon PPP oil is cold pressed for
maintain its functions. The product is 100%
natural. It: gives energy and vitality to the
animal, ensures robustness and brightness of
the feather, stimulates the immune system
Dosage
Reproduction. 1 soup spoon per kilo of cereals
for the preparation of the reproduction, every ten
days before the breeding until egg-laying.
During the breeding, 1 tablespoon per kilo
of grains and with PROTEIN BOOST PRO PPP,
vitaminized yeast PPP, two days per week.
Competition. A tablespoon per kilo of cereals
two days per week, the day before and the two
days before setting in cage for the travel.
Recovery. A soup spoon per kilo of cereals the
shortly a er the return with PROTEIN BOOST PRO
PPP vitaminized yeast PPP.
Moult. A tablespoon per kilo of grains over
the grain and with PROTEIN BOOST PRO PPP,
vitaminized yeast PPP, two days per week.

huile de SAUMON
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SALMON OIL

For RACING PIGEONS

500 ml

Compoziție În conformitate cu normele ISO 12966-2/Iso 12966-4
Acizi graşi saturaţi
Acid miristic (C14) : 2,5% - Acid miristoleic (C14:1) : 0,1%
Acid pentadeciclic (15) : 0,2% - Acid palmitic (C16:0) : 9,5%
Acid palmitoleic (C16:1) : 3,0% - Acid hexadecanoic (C16:2) : 0,4%
Acid hexadecanoic (C16:3) : 0,2% - Acid hexadecanoic (C16:4) : 0,2%
Acid margaric (C17): 0,4% - Acid heptadecanoic (C17:1) : 0,2%
Acid stearic (C18:0) : 2,5% - Acid oleic (C18:1) : 39,8%
Acid linoleic (C18:2) : 14% - Acid linolenic (C18:3) : 5,4%
Acid octodecanoic (C18:4) : 0,8% - Acid nonadecilic (C19) : 0,1%
Acid arahidic (C20:0) : 0,3% - Acid gadoleic (C20:1): 3,7%
Acid eicosanoic (C20:2) : 0,9% - Acid eicosatrienoic (C20:3) : 0,6%
Acid arahidonic (C20:4) : 1,1% - Acid eicosapentaenoic (C20:5) : 3,4%
Acid heneicosanoic (C21:5) : 0,2% - Acid behenic (C22:0) : 0,2%
Acid erucic (C22:1) : 3,0% - Acid docosanoic (C22:2) : 0,1%
Acid docosaenoic (C22:3) : 0,1% - Acid docosatetraenoic (C22:4) : 0,1%
Acid docosapentaenoic (DPA) + C24 Acide lignoceric (C22 :5) 1,7%
Acid docosahexaenoic (C22:6) : 4,8% - Acid lignoceric (C24): 0,1%
Acid nervonic (C24:1): 0,5%
Grăsimi mono nesaturate: 50,2g/100g - Grăsimi polinesaturate: 34g/100g
Grăsimi saturate: 15,8g/100g
Omega 3, 6 și 9
Omega 3: 17,8%
Omega 6: 15,8%
Omega 9: 46,9%

Protein Boost Pro
Utilizările Boost Pro:
- Stimulează ouatul;
- Asigură ouă de calitate mai bună;
- Stimulează activitatea sexuală;
- Sporeşte fertilitatea;
- Ajută la reînnoirea penajului.
Drojdia de bere Protein Boost Pro este
un produs natural. Drojdia de bere
(Saccharomyces cerevisiae) este unul dintre
cele mai hrănitoare suplimente, conţinând
cele mai multe vitamine din complexul B
(vitaminele B1, B2, B6, PP, acidul pantotenic).
La ce foloseşte vitamina B?
Alături de vitamina E (prezentă ca aditiv în
Protein Boost Pro), vitamina B participă activ la
formarea musculaturii şi ambele sunt esenţiale în
producerea energiei. Vitamina B1 (tiamina) joacă
un rol important în metabolismul carbohidraţilor
(transformă carbohidraţii în energie). Vitamina
B2 (riboflavina) este implicată în transferul de
energie şi, în general vorbind, în metabolism.
Vitamina B6 (piridoxina) contribuie la defalcarea
şi sintetizarea aminoacizilor. Vitamina PP
(denumită şi vitamina B3) ajută la producerea
energiei. Acidul pantotenic (vitamina B5) joacă
un rol în metabolizarea lipidelor (furnizori de
energie) şi în stimularea esenţială a creşterii
penajului. Vitamina E, o componentă a Protein
Boost Pro, joacă un rol favorabil în reproducţie
şi, în calitate de antioxidant, facilitează acţiunea
acizilor graşi polinesaturaţi (acizi care nu pot fi
sintetizaţi de către organism, dar care trebuie să
fie prezenţi în hrană).
Drojdia de bere Protein Boost Pro, bogată în
mod natural în lecitină, lizină, ergosterol şi
provitamina D, este esenţială în asigurarea
necesarului de vitamine din grupul B: se adaugă
Protein Boost Pro în perioadele cu activitate

metabolică crescută (concurs, reproducţie,
năpârlire). Consumul de vitamina B are efecte
benefice şi asupra ficatului.
Pe scurt, Protein Boost Pro pigeon:
- asigură necesarul de vitamine din complexul B,
esenţiale în funcţionarea optimă a organismului;
- îmbunătăţeşte forma sportivă;
- ajută la recuperarea după efort;
- este bogat în mod natural în aminoacizi,
complexul de vitamine B, minerale şi
microelemente;
- are efect beneficiu asupra fertilităţii;
- este factor de creştere în procesul de dezvoltare
a puilor
Dozaj
2 linguri per kg de boabe (cantitatea zilnică
recomandată: 20 g per kg boabe), înainte de
împerechere şi până la depunerea ouălor, de 2-3
ori pe săptămână în perioada de creştere. Pentru
o mai bună adeziune şi acţiune mai eficientă
(în special în sezonul de reproducţie), umeziţi
Protein Boost Pro cu PPP ulei de cânepă sau PPP
ulei de somon.
Ambalaj
450 grame aproximativ.
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To summarize, Protein Boost Pro pigeon:
– participates in the necessary contributions of
Etiquette OVI PREMIUM Canard poule pigeon.indd 4
B vitamins, essential in the functioning of the
organism
– increases the shape
– participates in the recovery after the effort
– is naturally rich in amino acids, B vitamins,
minerals and trace elements
– has a positive effect on fertility
– is a growth factor in youngsters
Dosage
2 tablespoons per kg of feed (recommended
daily amount: 20 g per kg feed), before the
mating period and until egg laying, two to three
times a week during the rearing period.
For better adhesion and more effective action
(especially during the breeding season), moisten
Protein Boost Pro with PPP hemp seed oil or PPP
salmon oil.
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Compoziţie
Făină de grâu, carbonat de calciu, drojdie de bere (16.5%),
fosfat tricalcic.
Aditivi (par kg):
Aditivi nutriţionali:
Vitamine A (3a672a): 40.000 UI,
Vitamine D3 (E671): 8.000 UI
Vitamine E (acetat de alfa-tocoferil complet racemic) (3a700):
100 mg
Constituenţi analitici:
Proteină brută 			
12.4%
Grăsime brută 			
1,9%
Fibră brută				2%
Cenuşă brută 			
23.5%
Sodiu 				0.04%
Calciu 				8.7%
Fosfor				1.4%
Metionină				0.8%
Lizină 				0.53%

Protein b

Aanvullend diervo
voor reisduiven.

Protein Boost Pro is
(sacchoharomyces c
Protein Boost Pro is
supplement die toeb
groep vitanime ’s B
B1,B2, B6,PP en p
wat dienen de vitam
toevoeging van vita
in de Protein Boost P

Dossering

2 soeplepels per kg
aanbevolen dosis of
Periode : voor het p
tot 3 maal per week
broeden en opfok. V
het voer van het Pr
bevochtig de Prot
PPP-hennepzaadolie

Pre
Pet
Pro

Recup Force Pro +
Imediat ce un porumbel s-a întors din cursă,
trebuie pregătită următoarea victorie. Cu
ajutorul Recup Force Pro +, PPP asigură
o recuperare optimă şi foarte rapidă a
porumbeilor. Datorită mineralelor, sărurilor şi
glucidelor de origine vegetală, Recup Force
Pro + este vârful de gamă în materie de
amestecuri electrolitice pentru o recuperare
rapidă.
Recup Force Pro + previne deshidratrea şi
reface echilibrul acid-alcalin.
Recup Force Pro + este şi un stimulator imediat
al energiei.
Când se administrează Recup Force Pro +?
În timpul zborului, metabolismul porumbelului
produce multe deşeuri, pe care organismul
trebuie să le elimine pentru o recuperare optimă
şi rapidă. Vita Recup Force este astfel esenţial
la întoarcerea din concurs. Pe caniculă, Recup
Force Pro ajută şi la limitarea pierderilor de
apă din organism. Când se anunţă o etapă pe
vreme caniculară, Recup Force Pro + este
recomandat înainte de îmbarcare. Nu în ultimul
rând, Recup Force Pro este indispensabil în cazul
îmbolnăvirilor care afectează flora intestinală.
Dozaj
25 g per litru de apă (3 măsuri):
- imediat după sosire;
- înaintea unui concurs pe caniculă, 1-2 zile;
- când apar probleme intestinale (cauzate de
adenoviroză, colibaciloză, coccidioză), atât timp
cât este necesar.

Destinat porumbeilor. A nu se administra
animalelor destinate consumului uman.
Depozitare: A se feri de lumina soarelui, la loc
uscat şi răcoros. A nu se lăsa la îndemâna
copiilor. Închideţi ambalajul după utilizare şi
spălaţi-vă pe mâini.

As soon as a competition returns, the next
victory is coming! With Recup Force Pro
+, PPP ensures an optimal and very fast
recovery of your pigeons. With its minerals,
salts and sugars of vegetable origin, Recup
Force Pro + is a top-of-the-range electrolyte
blend for rapid recovery. Recup Force Pro +
prevents dehydration and restores the acidbase balance. Recup Force Pro + is also an
immediate energy boost.
When to Give Recup Force Pro + ? During the
flight, the metabolism of the pigeon produces
many wastes which the body must eliminate
for an optimal and fast recovery: the Vita Recup
Force is thus essential with the return. In hot
weather, Recup Force Pro also helps to limit the
water losses of the pigeon: in hot weather, Recup
Force Pro + is recommended before placing in
boxes. Recup Force Pro is finally indispensable
with diseases that disrupt the intestinal flora.
Dosage
10 g per litre of drinking water
- as soon as a race returns
- before the competition flight by strong heat,
one to two days.
- during intestinal problems (adeno, colibacillosis,
coccidiosis) as long as necessary.
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RECUP
force PRO+
electrolytes
recuperation

300 g
for high performances
Compoziție
- Grăsime brută: 0%
- Proteină brută: 0%
- Fibră brută: 0%
- Cenuşă brută: 11.60%
- Sodiu: 10.62%
- Potasiu: 1%
- Clor: 5.87%.
- Minerale şi glucide de origine vegetală.

Vita Force Pro +
Pudră condiţionatoare pentru porumbei
voiajori.
Supliment alimentar pentru porumbei.
Vita Force Pro + este un produs de ultimă
generaţie din gama pudrelor condiţionatoare
pentru porumbelul de concurs, un atlet de
top. Vita Force Pro + combină elementele
nutriţionale esenţiale pentru obţinerea
performanţelor sportive şi ingredientele
cheie din regimul alimentar al unui porumbel:
vitamine, minerale, microelemente şi
aminoacizi, toate într-un singur produs!
Vita Force Pro + este o pudră foarte concentrată,
care contribuie în mod natural la menţinerea şi
îmbunătăţirea stării de sănătate a porumbeilor.
Cu ajutorul Vita Force Pro + întăriţi sistemul
imunitar şi îi oferiţi acea rezistenţă suplimentară
împotriva bolilor, necesară performanţelor
sportive şi în perioadele de năpârlire,
împerechere şi creştere a puilor.
Vitamine: A, C, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotină,
niacină, acid folic, acid pantotenic, colină.
Microelemente: cupru, magneziu, fier, cobalt,
calciu, seleniu, molibden.
Aminoacizi: histidină, isoleucină, leucină, lizină,
metionină, felilalanină, treonină, triptofan, valină,
arginină, alanină, acid aspartic, alanine, aspartic
acid, glutamină, cisteină, glicină, prolină, serină,
tirosină.
Minerale: calciu, fosfor, sodiu, magneziu, potasiu.

Dozaj
10 g (o lingură rasă) Vita Force Pro + la 500
grame de grăunţe umezite, 2 zile pe săptămână
în perioada concursurilor (o cură de o săptămână
este benefică la începutul sezonului), 3 zile pe
săptămână în sezonul de năpârlire şi reproducţie.
Dacă porumbeii sunt bolnavi, poate fi administrat
oricât timp este necesar (se poate administra
simultan cu medicaţia).
Destinat porumbeilor. A nu se administra
animalelor destinate consumului uman.
Depozitare: La loc întunecos, uscat şi răcoros.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Închideţi
ambalajul după utilizare şi spălaţi-vă pe mâini.

Vita Force Pro + is the latest generation
of condition powders for the top athlete
that is the carrier pigeon. Vita Force Pro +
combines the nutritional benefits essential
for sports performance and the key stages
of the pigeon’s life: vitamins, minerals, trace
elements and amino acids, all in one!
Vita Force Pro + is a highly concentrated powder
that naturally contributes to the pigeon’s good
health and allows it to surpass itself. With Vita
Force Pro +, you strengthen the body’s defenses
and provide the extra resistance required for
sports performance,
periods of moulting, reproduction and disease.
Vitamins: A, C, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12,
biotin, niacin, folic acid, pantothenic acid,
choline. Trace elements: copper, manganese,
iron, cobalt, calcium, selenium, molybdenum.
Amino acids: histidine, isoleucine, leucine,
lysine, methionine, phenylalanine, threonine,
tryptophan, valine, arginine, alanine, aspartic
acid, glutamine acid, cysteine, glycine, proline,
serine, tyrosine. Minerals: calcium, phosphorus,
sodium, magnesium, potassium.
Dosing
10 g (one rounded spoon) of Vita Force Pro +
on 500 grams of moistened ration, two days a
week during the competition period (a one-week
cure is beneficial at the beginning of the season),
three days
per week during moulting and breeding.
In times of illness, can be given as long
as necessary (can be given in addition to
medication).
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VITA
force PRO+
vitamins / vitamines
amino acids / acides aminés
minerals / minéraux

300 g
for high performances
Compoziţie:
- Grăsime brută: 25 g/kg
- Proteină brută: 75 g/kg
- Fibră brută: 15 g/kg
- Cenuşă brută: 81 g/kg

Vita Force XXL Pro +
Combinaţie unică de vitamine şi aminoacizi.
Supliment alimentar pentru porumbei.
Porumbelul voiajor este un atlet de top.
La fel ca antrenamentul şi recuperarea,
dieta este un factor determinant în cazul
performanţelor atletice de nivel înalt. O
dietă corespunzătoare, cu ingredientele
esenţiale, are multiple efecte benefice pentru
porumbelul de concurs, în vreme ce o carenţă
nutriţională îl împiedică să funcţioneze la
capacitate maximă.
Vita Force XXL Pro + a fost creat special
pentru porumbelul voiajor: este un supliment
esenţial pentru toate stagiile importante din
viaţa acestuia, conţinând vitamine şi aminoacizi
prielnici performanţei.
Vita Force XXL Pro + îmbunătăţeşte condiţia
fizică, contribuie la asigurarea unui nivel maxim
de energie şi facilitează o recuperare rapidă.
Vita Force XXL Pro + este foarte concentrat.
Este bogat în vitaminele A, C, D3, E, B1, B2, B6,
B12, B3, K3, precum şi în aminoacizii Alanină
(implicat în producerea de energie), Arginină
(implicat în circulaţia sângelui, metabolism
etc.), Serină (Necesar pentru metabolizarea
acizilor graşi, contribuie la creştere), Treonină
(ajută la digestie), pudră de Valină (creşte masa
musculară, contribuie la producerea energiei).
Vita Force XXL Pro + este îmbogăţit cu colină
(face parte din grupul vitaminelor B), bisglicinat
de fier (fier), sulfat de cupru, clorură de magneziu,
sulfat de zinc.

Dozaj
115 ml de Vita Force XXL Pro + per litru de apă
sau 0,5 kg de grăunţe, 1 zi pe săptămână (cu o zi
înaintea îmbarcării) în sezonul competiţional, 1 zi
pe săptămână în perioada reproducţiei, 2 zile pe
săptămână în perioada năpârlirii.
Destinat porumbeilor. A nu se administra
animalelor destinate consumului uman.
Depozitare: La loc întunecos, uscat şi răcoros.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Închideţi
ambalajul după utilizare şi spălaţi-vă pe mâini.

The carrier pigeon is a top athlete. Just like
training and recovery, diet is a determining
factor in high-level athletic performance.
A good diet, with the essential intakes,
has many beneficial effects for the sport
pigeon: a nutritional deficit prevents it from
functioning to the maximum of its capacities.
Vita Force XXL Pro + has been specially
designed for the carrier pigeon: it is an
essential complement for all important stages,
with vitamins and amino acids suitable for the
performance. Vita Force XXL Pro + improves
condition, contributes to maximum energy
availability and facilitates rapid recovery. Vita
Force XXL Pro + is highly concentrated.
It is rich in vitamins A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12,
B3, K3, and in amino acids Alanine (involved in
the production of energy), Arginine (circulation,
metabolism, etc.), Serine (necessary for the
metabolism of fatty acids, contributes to growth),
Threonine (helps digestion), Valine powder
(muscle mass, energy production). Vita Force
XXL Pro + is enriched with choline (vitamin B
group), Iron Bisglycinate (iron), copper sulphate,
magnesium chloride, zinc sulphate.
Dosage
15 ml of Vita Force XXL Pro + per litre of drinking
water or per 0.5 kg of food, one day per week
(the day before the start) during the competitions,
once per week during the period of reproduction,
twice a week during moulting.
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VITA force
XXL PRO+
vitamins / vitamines

+

amino acids / acides aminés

500 ml
for high performances
Compoziție
- Grăsime brută: <0.1%,
- Proteină brută: 1.4%,
- Fibră brută fibre: <0.1%,
- Cenuşă brută: 0.4%,
- Lizină: <0.1%,
- Metionină: <0.1%,
- Sodiu: <0.1%,
- Umiditate: 92%

Golden Drops
Secretul succesului crescatorilor belgieni –
Pastrati porumbeii sanatosi si in forma, in
mod natural.
Toti crescatorii care folosesc acest produs revin
cu pareri foarte bune: cu totii spun ca observa
schimbari imbunatatire foarte buna a starii de
sanitate a porumbeilor, a conditiei si formei.
Foarte important de stiut: tratamentele impotriva
tricomonozei in timpul sezonului afecteaza
foarte mult forma porumbeilor. De aceea este
foarte important sa fie folosit un astfel de produs
in timpul sezonului, el nu afecteaza forma
porumbeilor in sezon.

Foarte important:
inainte de inceperea administrarii Golden Drops,
porumbeii trebuie sa fie tratati medicamentos
impotriva tricomonozei. Pentru a nu afecta
forma in timpul sezonului, porumbeii se trateaza
inaintea sezonului de concurs si dupa aceea se
foloseste Golden Drops in mod constant, conform
instructiunilor de mai sus.
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Cum se foloseste:
Se aplica cate o picatura in fiecare nara a
porumbeilor, saptamanal, tot timpul anului. Se
poate folosi alternative in nari si in gat.
In timpul sezonului de concurs: recomandam
sa administrati Golden Drops fiecarui porumbel
dupa intoarcerea din concurs, in ziua sosirii, cel
tarziu a doua zi.
Golden Drops poate fi folosit si pe mancare:
amestecati o lingura de supa cu Golden Drops,
amestecat pe 1 kg porumb. Se amesteca bine
Golden Drops cu boabele de porumb pana cand
se zvanta/ usca usor si e bine umezit.

“Pastrati porumbeii sanatosi si in forma, in mod natural”

Visit us: www.premiumpetproduct.be
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