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Entrodex

Soldex

Jest to kompleksowy dodatek wzmacniający dla gołębi
pocztowych. Zawiera najbardziej potrzebne, podczas
wzmożonego wysiłku, witaminy, mikroelementy i substancje
energetyczne. Ta specjalnie przygotowana mieszanka
umożliwia prawidłowy metabolizm, sprawną wymianę
tlenową oraz zapobiega odwodnieniu podczas ciężkiego
lotu. Dodatek bakterii Enterococcus faecium chroni jelita
poprzez eliminację drobnoustrojów chorobotwórczych.
Dawkowanie: 5 gr / 1 L wody lub na 500 g karmy 2-3 razy
w tygodniu.
200 gr. € 17,00 650 gr. € 35,00 1.5 kg. 65,00

Zawiera witaminy, pierwiastki śladowe i
aminokwasy w czystej formie (lizyna,
metionina. L-karnityna). Szczególnie
przydatny w okresie wzmożonego
zapotrezebowania organizmu (trening,
loty, pierzenie, odchów młodych).
Dawkowanie: 1-2 gr / 1 L wody lub na 1
kg karmy 2-3 razy w tygodniu w miarę
potrzeb. 100 gr. € 10,00

Ascorbivite
Dawka wysoko skoncentrowanej witaminy C,
rozpuszczalna, wzbogacona o dextrozę.
Sprzyjająca w zwalczaniu stresu, różnego rodzaju
chorób zakaźnych oraz regeneracji tkanki.
Wiadomo, że witamina C pomaga w metaboliźmie
białek i węglowodanów jak również w pryswajaniu
żelaza. Jest konieczņa do rozwoju i wzrostu piór,
kości i skóry. Stymuluje również przyswajanie
sodu oraz dodaje energii.
Dawkowanie: 3 razy w tygodniu 5 gr (1 łyżeczka)
na 1 L wody . Po lotach – 1 raz w tygodniu 5 gr na
1 L wody. 650 gr. € 21,00

Carbosol
Bogaty w hydrolizaty skrobi i polimery węglowodanów,
umożliwia „supernasycenie glikogenem” w
mięśniach i wątrobie, które może być osiągnięte bez
uciążliwego wchłaniania nieporęcznego pokarmu.
Zawiera kreatynę i L-karnitynę, które zwiększają ilość
wysokoenergetycznych wiązań ATP i fosfokreatyny
wytworzonych z tłuszczów zapasowych organizmu.
Mięśnie podczas intensywnej pracy najpierw zużywają
tę energię, a dopiero póżniej spalają węglowodany,
chroniąc ich zapasy na później. Ponadto poprzez
ograniczenie spalania węglowodanów następuje
ograniczenie wytwarzania kwasu mlekowego, który
szkodliwie zakwasza mięśnie.
Dawkowanie: 20gr./1L. wody do picia lub 1kg. karmy
najlepiej ostatnie dwa dni pzred lotem oraz
bezpośrednio po powrocie gołębi z lotu, jeszcze przed
zjedzeniem pierwszej karmy.
500 gr. € 19,00

Suprendol
Jest to unikalne połączenie naturalnych
olejów bogatych w Omega 3 – witaminę E i
niezbędne kwasy tłuszczowe. Stanowi
cenne źródło energii szczególnie przed jak
i po lotach. Ponadto zalecany jest w
okresie rozpłodowym, podczas pierzenia
oraz jako środek wzmacniający w okresie
choroby i osłabienia organizmu.
Dawkowanie: 5 ml. / 500 gr. karmy.
500 ml. € 16,00

Iron & B12
Dodatek żelaza i B12. Żelazo odgrywa
bardzo ważną rolę w transportowaniu
tlenu do mięśni w krwiobiegu. Odgrywa
ważną rolę w produkcji hemoglobiny i
myoglobiny. Dawkowanie: 5 gr / 1 kg
karmy. 650 gr. € 19,00

Garlic powder
Czosnek w porszku dla golębi
(pordukt w 100% naturalny) Naturalny
środek anty-bakteryjny i antygrzybiczny. Dzięki swym
antyseptycznym funkcjom bardzo często
stosowany jako środek czerwiopędny.
Dawkowanie: 5 gr / 1 kg. karmy.
1.0 kg. € 17,00

Kreatyna

Japanse Go

Jest to związek azotowy występująćy w mięśniach, który
tworzy związki wysokoenergetyczne ATP i fosfokreatynę.
Kreatyna stanowi jeden z najlepszych suplementów na
przyrost siły i masy mięśni. Wytwarzana jest w organizmie
w połowie swego zapotrzebowania na okres wzmożonego
wysiłku. Dlatego pozostała część musi być dostarczona z
pożywieniem. Właściwy poziom kreatyny zwiększa
wydolność organizmu oraz podnosi odporność na ból i
stresy.
Dawkowanie: 2-5 gr / 1 L wody lub na 1 kg karmy 2-3
razy w tygodniu.
500 gr. € 19,00

Najnowszy japońsji produkt wzmacniający
mięśnie. Go oznacza Gamma Oryzanol i
powatje z ryżu. Już od kilku lat produkt jest
stosowany z powodzeniem w wyścigach
konnych. W 2005r. produkt został
sprowadzony do Holandii-wyniki byly
nieprawdopodobie dobre (pierwsze konkursy
z dużą prewagą).
Dawkoanie: 10 ml. na 1 kg. karmy 3 do 4
razy w tygodniu 250 ml. € 16,00
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Whey powder 80%
Wysokobiałkowy produkt pochodzący z jajek, bogaty
we wszystkie niezbędne aminokwasy. Szczególnie
zalecany do regeneracji organizmu i odbudowy masy
mięśniowej po intensywnych treningach i
wyczerpujących lotach.
Dawkowanie: 20 gr / 1 kg karmy 2-3 razy w tygodniu
po intensywnym wysiłku.
1.0 kg. € 24,00

MVS-30
Jest to multiwitaminowo-mineralny dodatek
żywieniowy, wzbogacony w wapń, aminokwasy,
ekstrakty z roślin oraz drożdże browarne.
Wprowadzony w 1989 roku na rynek stal się hitem
najwyższej klasy, dla wielu wybitnych hodowców na
całym świecie. MVS-30 jest szczególnie zalecany do
użycia podczas zwiększonego zapotrzebowania na
składniki odżywcze (przygotowanie do lotu i
regeneracja po nim, a także podczas okresu pierzenia i
odchowu młodych).
Dawkowanie: 5 gr / 500 gr karmy 2-3 razy w tygodniu.
200 gr. € 11,50
650 gr. € 28,00

Power Clean
Power Clean to rewolucyjny system do czyszczenia i
dezynfekcji powierzchni, który bezpiecznie eliminuje
wszystkie zanieczyszczenia bakteryjne, wirusowe i
zarodnikowe w bardzo prostym i łatwym w użyciu
systemie dostarczania Dawkowanie 1 saszetka
rozpuścić w 3 litrach ciepłej wody. To będzie dokładnie
zwilżyć pustą Hutch, a następnie pozwolić mu wyschnąć.
5 saszetka € 10,00

Oranje Olie
Mieszanka oleju zdrowia szczególnie dla gołębi i ptaków. Idealny dla
stresu ze względu na procesy uczenia się i zakłócenia społeczne
(wdowieństwo) instrukcja obsługi: Racing Season; 1 kurs 5 dni PE
miesiąc. Również 1 dzień przed i po każdym locie i 1 dzień w środku
tygodnia. Resztki gołębi; 1 przebieg 3 dni. Hodowli 1 kurs 5 dni do
parowania.
250 ml. € 25,00

Endo & Ecto
Niszczy pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne. Dawka: do 2
kropli na skórę, kark lub na skórę klatki piersiowej. 10 ml.
€ 12,50

Recovery Superior
Rewolucyjna zmiana w sporcie golębiarskim. Dzięki
specjalnie spreparowanym proteinom zapewnia szybki
(w ok. 2 godziny) powrōt do formy po odbytym locie.
Podczas, gdy „normalnie” okres odbudowy formy trwa
zwykle kilka dni. Dzięki temu preparatowi gołębie mogą
zacząċ trenowaċ zaraz po powrocie z lotu. Ten produkt
byl dotąd stosowany wylącznie w sporcie wyczynowym
(Tour de France i olimpiady)
Dawkowanie: 5 gr. 1-L. wody bezpośrednio po locie.
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
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

Gelbe trophen/Trichomonacide
Dawka: do leczenia indywidualnego (pojedynczego
ptaka) 1x tygodniowo 1 kroplę do dzioba. Do leczenia
zbiorowego – 3 pipetki tygodniowo na 300 gr. pokarmu
lub na 1 L. wody. Uwaga: środek plami dłonie i ubrania.
30 ml. € 8,75

Osobisty program lotowy Jaap’s!!!!
Dzien Tygodnia

Karma

Woda

Dodatkowo

Niedziela
Dzień lotu

Posiłek glówny
Super dieta + łakocie

Nic

Poniedziałek

Rano-przegryzka wieczorem
super dieta

5 gr. Entrodex
5 gr. Ascorbivite
20 gr. Carbosol
2 gr. Creatine
5 gr. Recovery superior
2 gr. Super power plus
woda

Wtorek

Super dieta

Środa

Super dieta

Czwartek
Plątek

Super dieta rano wieczór przy
długim locie-super dieta
Długi lot + 25% extra
kulkurydzy lot krutki-super
dieta rano i wieczorem

Sobota
Dzień wkładania na lot

Trochę kukurydzy, trochę
łakoci-tylko rano!

5 gr. Entrodex
5 gr. Ascorbivite
20 gr. Carbosol
5 gr. Creatine
2 gr. Super power plus
Woda z sokiem czosnkowym
Woda
5 gr. Entrodex
5 gr. Ascorbivite
20 gr. Carbosol
5 gr. Creatine
2 gr. Super power plus
Woda

Trening/oblot

5 gr.recovery
superior
10 ml Japanse Go
10 ml. suprendol
5 gr. MVS-30

Dzień wolny

10 ml. japanse Go
5 gr. MVS-30
Nic

Dużo treningu

Nic

½ dnia wolnego

NIc

Dzień wolny

Dużo treningu

Dużo treningu

