JAAP

KOEHOORN PRODUCTS
Soldex
Entrodex
Grammonként 4,5milliárdEntrococcus Faecium jóindulatú
baktériumot, Elektrolitot és B vitamint tartalmazó komplex.
Javítja az emésztést, véd a stressz hatásaitól és a
kiszáradástól. Fokozza a galambok étvágyát, az emésztő
rendszerbe megtelepedve véd a Coli, a Salmonella és a
Trihomonázis korokozóival szemben. Segít a szállításihoz
kötődő stressz elviselésében, a vedlés lefolyásában és az
utód nemzéssel és párosodással járó stressz enyhítésében.
Adagolás:Indulásként 5 Gr/1 Liter vízbe egy héten
keresztül. Majd a versenyek és a vedlés idején háromszor
egy héten Ascorbivitevel egyűt, a nyugalmiidőszakban
(télen)1 – 2 szeregy héten adandó.
200 gr. € 17,00 650 gr. € 35,00 1.5 kg. 65,00

Ascorbivite
A galambokszervezeténekisszüksége vanaC vitaminra,
hogyafehérjeésszénhidrátháztatásta szervezetük
egyensúlybantudjatartani,mert egyjólműködő anyagcsere
oldjaa stresszt,javítja atollképzést, erősíti a csontozatot
ésjavítjaahámrétegképzést.
Adagolás: 5 Gr (1 kávéskanál) hetenként 3x 1 liter vízbe.
650 gr. € 19,00

Egy vitamin ásványi anyag, magas vitamin
B komplex és L-Carnitin tartalommal.
Soldex tartalmazza az összes szükséges
aminosavakat, nyomelemeket és
enzimeket. Adagolás: 1 Gr. / liter
hetenként kétszer
.100 gr. € 10,00

Suprendol
Egynagytisztaságúbúzacsira olaj. Igen
fontos a vedlési és verseny időszakban,
energiát indikál az év minden szakában.
Vitamin E tartalma, valamint a benne lévő
telítetlen zsírsavaknak fontos szerepe van
az utódnemzésben, az anyagcserében és
a tollazat állapotában.Adagolás: 10 ml. /
500 Gr. takarmányra
500 ml. € 16,00

Iron & B12

Iron & B12 gondoskodik a vér oxigénnel
való telitettségéről, javítja a hemoglobin és
myoglobine arányát. Hatására a galambok
teljesítő képessége nagyban javul.
Adagolás: 5 Gr. / 20 galamb takarmányára
hetenként két alkalommal.
650 gr. € 19,00

MVS-30
Carbosol

Egyvízben oldódó szénhidrátpolimerKarnitinnelés
Creatinnel.30% -alnöveliaterhelhetőteljesítményt,
szénhidrátban gazdagtakarmányozásesetén akár50 %-ra
isemelkedhet. A galambokelkezdenekteljesíteni, mint még
sohaannakelőtte. Adagolás: 1 evőkanállal1 Liter vízbe..
500 gr. € 19,00

Vitaminok és ásványianyagokmagasvitamin B
komplex tartalommal, aminosavak,
nyomelemek és enzymek optimális
kombinációja,amire egy versenygalambnak
feltétlenül szüksége van. Adagolás: 1
teáskanál / 500 Gr. hetenként a takarmányra
200 gr. € 11,50 650 gr. € 28,00

Creatine
Creatine egy olyan izomerősítő, mely azonnal az
energiaforrásokra hat, intenzíven növelve a
teljesítőképességet. Ellentétben a szénhidrátok
égetésével védi a savasodás ellen az izomzatot. Ezzel
jelentősen növekszik a teljesítményt, csökken a
regeneráció ideje, nő az állóképesség és a
csúcsteljesítmény lehetősége. Adagolás: Az első 5
napban 5 Gr./1 liter vízbe, vagy 500 Gr. takarmányra.
A továbbiakban 3 szor hetenként 4 Gr. / 1 Liter vízbe.
A versenyek előtt 3 héttel. Creatine tabl. 3x egy héten
1 Tabl. vagy a port a tablettával kombinálva, 1 tabl. a
bekosarazás előtt
500 gr. € 19,00 100 tabl. € 8,00
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Garlic powder
Foghagyma granulált. Természetes
segítő a bélférgek és a Coccidok ellen.
Javítjaa véráramlást, fehéredik az
orrdudor.
Adagolás: Egy teáskanál /500 Gr.
Takarmányra. Heti 1 – 2 alkalommal
1.0 kg. € 17,00
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Whey powder
Whey Powder egyProtein növekedéstserkenti,
elősegíti a regenerációt. Humán minőség a
Body-Bildung világából.
Adagolás: Tenyészidőszakban 1vevőkanállal 20
galamb takarmányára 2x hetenként. Versenyek
idején hétfőn és kedden
1 evőkanállal 20 galamb takarmányára
1.0 kg. € 24,00

Japanse Go
Ez egy újabb fejlesztésű izomerősítő termék
Japángól. GO a Gamma Oryzanol rövidítése, amit
a rizsből állítanak elő. Hollandiában 2005-ben
kezdődött a termék tesztelése, meglepőensok
elsőhelyezéssel sokszor igen nagy előnnyel.
Adagolás: 10 ml. /1 kilo takarmányra 3-4x
hetenként. A használók csodaszernek nevezik.
250 ml. € 16,00

Recovery Superior
A teljesítmény spot forradalmian új fejlesztése. Egy
módosított Protein, ami csökkenti a regenerációs időt. A
verseny után már két órával jelentkeznek jótékony
hatásait az izomlázat csökkentve. Előnye, hogy a
galambok két napon belül újra tréningezhetővé válnak.
Adagolás: Verseny szezonban 5 Gr. /1 Liter vízbevagy
500 Gr. olajozotttakarmányra a hazatérés után, a
tenyészidőszakban 2x hetenként 5 Gr./1 liter vízbe.
150 gr. € 18,00 300 gr. € 28,00

Immo Qure
with Bèta Glucan M (is a immuno modulator , That gives the
pigeon a better immune system) with M.S.M. , Vitamin C ,
Amino acids , Vitamins and trace elements
Especially in stressful situations like illness , transport and
races.
Dosage; 10 Grams on 500 Gramm food with some oil
500 gram € 19.50

Glyco Qure

Super power plus
Ez a termék a sebesség az erő összetevőinek a
kombinációja. HMB, L-Glutamine, Kreatin, Chromés
Vanadium. Nehéz utaknál elengedhetetlen az
izomzat védelmében, regenerálásában.
Adagolás: 2 Gr. három hétigmajd, hetenként 2x1
Super power plus Tabl. a bekosarazás előtt
300 gram €46,00 100 gram €18,00
300 pillen €28,00

Endo & Ecto
10 ml.. € 12,50

Gelbe trophen/Trichomonacide
Ez akészítményaTrichomonasis (sárga gomba és
nyálkahártya gyulladás) elleni szer, csökkenti a
nyálkahártya irritációját a szájban és a nyelőcsőben.
NEM ANTIBIOTIKUM
Adagolás: versenyidőszakban hetenként egyszer egy
csepp a csőrbe vagy 3pipetta(1 ml.) 1liter vízbe vagy 3
pipetta(1 ml.) 500Gr. takarmányra. Vigyázat sárga foltot
hagymindenen (pl. kézvagy ruházat).
30 ml. € 8,00

Problems with the wings and movements of the pigeon
Glyco qure contains Glucosamine , Chondroïtine and
M.S.M.
Dosage; 10 grams on 500 grams moistened food
500 gram € 19.50

Cosa Qure Very complete source of
Octocosanol.
Endurance building for the races .Octocosanol enhances
the muscle metabolism and slows down the acidification.
Dosage: 5 grams per Day is sufficient for about 20 Pigeons.
Administer over ± 500 grams moistened food.
500 gram € 19,50

Veri Qure Improves Fertility. Also in Older Pigeons .
Dosage: 1 Heaped measuring spoon ( 10 grams) over some
moistened food per day is sufficient for about 10 Pigeons.
Can be administered during 1 to 3 weeks . Especially for
older breeders to get them young again and fertile. Dosage;
10 grams on 500 grams moistened food.
500 gram € 19,50

Személyesversenyprogramom
TAKARMÁNY

VÍZBE

VASÁRNAP
Érkezés napja

Erős tenyésztakarmány
+ Földimogyoró
+ finomfalatok (hántolt napraforgó)

5 gr. Entrodex 5 gr. Ascorbivite
20 gr. Carbosol 2 gr. superpowerplus
5 gr. recovery sup. 4 gr. Creatine

HÉTFŐ

Erős tenyésztakarmány

KEDD

Diétás takarmány

SZERDA

Erős tenyésztakarmány

CSÜTÖRTÖK

Reggel: Diétás takarmány
Reggel: erős verseny takarmány
Erős verseny takarmány extrákkal
Kukorica

PÉNTEK
SZOMBAT

Reggel kevés kukorica

5 gr. Entrodex 5 gr. Ascorbivite
4 gr. Creatine 2 gr. Superpowerplus
Wasser oder Knoblauch um die Woche
vode
5 gr. Entrodex
5 gr. Ascorbivite

TAKARMÁNY
Semmit

10 ml. Japanse Go (1x pro Tag)
½ Pihenő
5 gr. Recovery Superior
10 ml. Suprendol 5 gr. Vit. E-90
Kemény Tréninig
5 gr. MVS-30 (1x pro Tag)
10 ml. Suprendol 5 gr. Vit. E-90
Kemény Tréninig
5 gr. MVS-30 (1x pro Tag)
10 ml. Japanse Go 5 gr. Creatine (1x Kemény Tréninig
pro Tag)
10 ml. Japanse Go 5 gr. Creatine
½ Pihenő
2 gr. Superpowerplus
20 gr. Carbosol (2x pro Tag)
Semmit
Pihenő: Bekosarazás

