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Ulei din seminţe de cânepă 500ml

Scurtă descriere produs

Mod de administrare

Scurtă descriere produs

Mod de administrare

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.

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.

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.

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.

Dacă porumbeii sunt bolnavi, poate fi administrat
oricât timp este necesar (se poate administra simultan
cu medicaţia).

Ulei de somon 500ml

Vita Force XXL Pro + 500ml
Scurtă descriere produs

Mod de administrare

Scurtă descriere produs

Mod de administrare

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 + îmbunătăţeşte condiţia fizică, contribuie la asigurarea
unui nivel maxim de energie şi facilitează o recuperare rapidă.

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.

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).

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.

Recup Force Pro + 300g

Golden Drops 30/100ml
Scurtă descriere produs

Mod de administrare

Scurtă descriere produs

Mod de administrare

Secretul succesului crescătorilor belgieni – Păstrați porumbeii sănătoși și în
formă, în mod natural.
Toți crescătorii care folosesc acest produs revin cu păreri foarte bune: cu
toții spun că observă schimbări îmbunătățire foarte bună a stării de sanitate
a porumbeilor, a condiției și formei. Foarte important de știut: tratamentele
împotriva tricomonozei în timpul sezonului afectează foarte mult forma
porumbeilor. De aceea este foarte important să fie folosit un astfel de produs
în timpul sezonului, el nu afectează forma porumbeilor în sezon.

Se aplică câte o picătura în fiecare nară a porumbeilor,
săptămânal, tot timpul anului. Se poate folosi alternativ
în nari și în gât. În timpul sezonului de concurs:
recomandăm să administrați Golden Drops fiecărui
porumbel după întoarcerea din concurs, în ziua sosirii,
cel târziu a doua zi.

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.

25 g per litru de apă (3 măsuri):

Golden Drops poate fi folosit și pe mâncare: amestecați
o lingură de supă cu Golden Drops, amestecat pe 1 kg
porumb. Se amestecă bine Golden Drops cu boabele
de porumb până când se zvântă/ uscă ușor și e bine
umezit.

Pentru comenzi și detalii contactați:
Nume agent:

- înaintea unui concurs pe caniculă, 1-2 zile;
- când apar probleme intestinale (cauzate de
adenoviroză, colibaciloză, coccidioză), atât timp cât
este necesar.

Protein Boost Pro 450g
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Număr de telefon:

- imediat după sosire;

Scurtă descriere produs

Mod de administrare

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).

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.

Listele de preț care însoțesc acest material pot suferi modificări periodice. Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.
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Program de utilizare Columbo SPORT la porumbei voiajori

Broncho

Pentru intretinerea aparatului digestiv si al tractului digestiv si intestinal si pentru intretinerea unei bune functionari ale aparatului respirator

Scurtă descriere produs

Mod de administrare

Utilizare:
• În tratament preventiv împotriva Coccidiozei şi Salmonelozei
• În susţinerea, recuperarea şi înlăturarea diareei cauzate de infecţii ale
aparatului digestiv sau tulburări ale tranzitului intestinal
• În susţinerea, recuperarea şi înlăturarea tulburărilor aparatului respirator
cauzate de infecţii, stres sau oboseala accentuată datorată concursurilor
grele

vezi schema alaturata

Reproducatori (inainte de reproductie) si pui ( dupa intarcare) impreuna cu Herbamix Broncho
BRONCHO

1 saptamana – 1ml/ 1 l apa

ENTERO

1 saptamana – 1ml/ 1 l apa

HEPAR

3 zile– 2 ml/ 1 l apa

IMMUN

1 saptamana – 2 ml/ 1 l apa

Entero
Scurtă descriere produs

Mod de administrare

După folosirea acestui produs se observă o îmbunătăţire rapidă şi deosebit
de vizibilă în aspectul fecalelor, a digestiei în general. Pofta de zbor creşte,
alimentaţia devine mai eficientă şi pofta de mâncare creşte.
Pentru întreţinerea aparatului digestiv şi al tractului digestiv şi intestinal şi
pentru întreţinerea unei bune funcţionări ale aparatului respirator

vezi schema alaturata

Pe parcursul anului
BRONCHO

2 ori/saptamana- 2ml/1 l apa

ENTERO

1 ori/ saptamana-2ml/1 l apa

HEPAR

1 ori/ saptamana-2ml/1 l apa

IMMUN

2 ori/ saptamana-2ml/1 l apa

Zburatori

Hepar
Scurtă descriere produs

Mod de administrare

Indicaţii:
Ca supliment nutriţional sau administrat independent, pentru evitarea
carenţelor nutriţionale: îmbunătăţirea stării generale şi competiţionale,
indicat în perioadele de efort susţinut, reducerea efectelor negative ale
stresului de transport, stimularea apetitului, îmbunătăţirea penajului,
evitarea surplusului în greutate, tulburări ale tractului digestiv, modificări ale
reţetelor alimentare, în perioada premergătoare sezonului competiţional,
evitarea afecţiunilor hepatice, recomandat în stări toxice, pentru reducerea
efectelor negative consecutive tratamentului cu antibiotice, recuperare
generală după boală, stimulare după vaccinări

vezi schema alaturata

Inainte de inceperea sezonului competitional, impreuna cu Herbamix Broncho
BRONCHO

1 saptamana – 1ml/ 1 l apa

ENTERO

1 saptamana – 1ml/ 1 l apa

HEPAR

3 zile– 2 ml/ 1 l apa

IMMUN

1 saptamana – 2 ml/ 1 l apa

Immun

In timpul sezonului

Scurtă descriere produs

Mod de administrare

Indicaţii:
ca supliment nutriţional sau administrat independent, pentru evitarea
carenţelor nutriţionale: în cazul afecţiunilor sistemului imunitar,
îmbunătăţirea stării generale şi competiţionale, evitarea stresului pe
timpul transportului, scade susceptibilitatea la boli, indicat în perioadele de
recuperare şi a sezonului de năpârlire, ca tratament suplimentar în cazul
infecţiilor cu viruşi, bacterii, ciuperci şi protozoare, stimularea răspunsului
imun la efectivele predispuse infecţiilor (aglomerari), ca tratament
suplimentar în cazul artritelor şi alte afecţiuni.

vezi schema alaturata

BRONCHO

1 zi inainte de imbarcare -2 ml/1l apa

ENTERO

a doua zi dupa sosire – 2 ml/ 1 l apa

HEPAR

2 zile incepand cu ziua sosirii/ saptamana-2 ml/1 l apa

IMMUN

2 zile inainte de imbarcare -2 ml/1l apa

