JAAP KOEHOORN PRODUCTS
Ascorbivite

Entrodex
Entrodex este un probiotic care contine bacterii viabile
garantate. La 4.5 miliarde de celule viabile de
Enterococcus faecium/ 1g , Entrodex îmbunătățește
aportul de energie dietetic animalului dumneavoastră
precum si forta. Aceasta formula de vitamine A, D si B
complex , electroliti si carbohidrati vine intro soluie
solubila , usor de administrat.
Dozaj: 5 gr / 1l apa. Pentru inceput 1 saptamana in
fiecare zi, dupa aceeas in sezonul competitional si in
perioada de imperechere si naparlire de 3 ori pe
saptamana impreuna cu Ascorbivite. In mod normal
1-2 ori pe saptamana.
Pret: 200 gr. € 17,00 650 gr. € 35,00 1.5 kg. € 65,00

Carbosol
Este un supliment concentrat solubil cu eliberare de
energie lenta, ideal pentru porumbei in zilele
premergatoare cursei sau in momentele in care
cerintele energetice sunt mari. Incarcarea cu
carbohidrati folosind Carbosolcreste capacitatea de
rezistenta cu pana la 33% si nivelul de glicogen din
muschi cu pana la 50%. Furnizeaza un nivel de energie
crescut fara ingerarea unei cantitati mari de alimente.
Deasemenea poate ajuta la recuperarea dupa curse.
Dozaj: 1 lingurita cu varf la 1 l apa.
Pret: 500 gr. € 19,00

Creatine
Este vitala pentru transferul de energie la nivelul
celulei , cresterea nivelului de energie si
rezistenta. Deasemenea ajuta la prevenirea
crampelor si durerii. Un aport regulat de creatina
monohidrat creste puterea si performanta fizica a
porumbelului. Contine 100% creatina pura .
Dozaj: primele 5 zile – 5gr / 1l apa sau pe 500gr
mancare. Dupa aceea de 3 ori pe saptamana 4gr
la 1l de apa. Incepeti cu 3 saptamani inainte de
inceperea sezonului . Creatina tablete de 3 ori pe
saptamana 1 tableta sau in combinatie cu creatina
pudra 1 tableta la imbarcare.
Pret: 500 gr € 19,00

Soldex
Soldex este un supliment complet de multivitamine si
minerale care acopera nevoile nutritionale ale
porumbeilor dumneavoastra. Formula sa
imbunatatita concentrata contine 5000mg
gluconolactat de calciu si 300mg vitamina C ca parte
a unui amestec atent de minerale. SolDex nu doar
previne carentele de vitamine si minerale , el creste
metabolismul energetic prin adaosul de
carnitina.Dosaj: 1g de 2 ori pe saptamana intr-un
litru de apa Pret: 100 g - € 10,00

Garlic powder
Praful de usturoi este un ajutor natural impotriva
viermilor si Coccidien. Este benefic pentru fluxul sangvin
și oferă pene moi si nari extrem albe.Dozaj: 1-2 ori pe
saptamana 1 ligurita la 500gr mancare
Pret:1.0 kg € 17,00

Este un supliment concentrat. Este special conceput
pentru a spori aportul nutritional zilnic al porumbeilor
intr-o forma solubila usor de administrat.Poate fi folosit
pe cont propiu sau impreuna cu Entrodex.
Dozaj: 5 gr / 1 l apa de 3 ori pe saptamana.
Pret: 650gr € 21,00

Suprendol
Este un amestec de uleiuri special creat pentru a
sustine cerintele de energie ale porumbeilor voiajori.
Formula sa este special conceputa pentru a optimiza
si spori viteza, rezistenta si performanta generala.
Deasemenea este folositor si in momentele care
neceista niveluri mari de energie : in timpul
reproducerii , naparilirii si boala. Folosire: in timpul
perioadei de reproducere: 2 saptamani inainte de
imperechere si zilnic pana la ouare. In restul anului :
2-3 zile pentru fiecare perioada de stres.
Dozaj: 15ml ( 1lingura ) la 1kg de mancare.
Pret: 500ml – € 16,00

Iron & B12
Este o pulbere care contine fier absorbabil,
datorita caruia cantitatea de oxigen transportata
de sange este maxima. Acest lucru permite ca
porumbelul sa faca eforturi mari si creste
capacitatea de recuperare dupa acestea. Este un
produs important in perioadele de slabire, boala
sau pentru pasarile tinere. Dozaj: 5gr pe hrana
umeda pentru 20 de porumbei de 2 ori pe
saptamana. Pret: 650gr € 19,00

Recovery Superior
Produs revolutionar in sportul de top. Proteina special
preparata (Pepto-Pro) are grija de recuperarea directa
a muschilor (in 2 ore) dupa cursa. In mod normal
recuperarea dureaza doua zile. Va puteti da seama de
avantajele de a fi capabil sa te antrenezi direct dupa o
cursa. Inainte, acest produs era accesibil numai
sportivilor de top din Turul Frantei si de la Jocurile
Olimpice. Dozaj: In timpul sezonului competitional: 5gr
/ 1 l apa sau pe 500gr mancare direct dupa cursa. In
timpul sezonului de imperechere de 2 ori pe
saptamana 5g la 1 l apa
.Pret 150 gr. € 18,00 300 gr. € 28,00

Whey powder
Proteinele sunt foarte importante in perioadele de
crestere si si de recuperare dupa cursa. In timpul
perioadei de naparlire va da porumbeilor pene mai
bune.In timpul perioadei de reproductie ofera puilor
mai multa putere de dezvoltare. Dozaj: In timpul
sezonului de imperechere 20gr / 1kg alimente de 2
ori pe saptamana . In timpul sezonului competitional:
Luni/marti 20gr / 1kg hrana umeda .
Pret 1.0 kg. € 24,00
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Super power plus

Oregano oil

Cel mai puternic intaritor muscular pentru porumbei.
Aceasta combinatie contine HMB, Creatina , L-Gutamina,
Vanadiu si Crom. Aceasta combinatie confera un efect
sinergetic semnificativ , de exemplu , impreuna
componentele HMB/Creatina/L-Glutamina vor creste
rezistenta., vor ajuta la economisire musculara. Creste
eficienta cailor metabolie de furnizare a combustibilului
energetic catre celulele musculare. Ajuta procesul de
maturare a muschilor. Dozaj : in timpul sezonului
competitional : 4 gr l a1 l de apa sau pe mancare.
Pret: 300 gr € 46,00 100 gr €18,00 300 pills €28,00

Ajută la infecții bacteriene. Dozaj: 10 ml. pe hrana pentru
animale 2x pe săptămână.1 kilo 250 ml . € 8,50

MVS-30

Garlic oil
Ajută cu coccidioza, viermi și doza de manry in: dozaj: 10 ml. pe
alimente 2x pe săptămână.1 kilo 250 ml . € 6,00

Super 6

O combinație unică de prebiotice, probiotice, vit C, multivitamine,
amelioratori de energie și electroliți și minerale. Această
combinație oferă porumbeilor un impuls de energie și de
sănătate. Dozaj: 20 gr. pe apă 3x pe săptămână1 liter
760 gr. € 28,00

Jetstream

Este un supliment nutritiv multivitamin si multi mineral.
MVS-30 este bogat in calciu si amino-acizi si contine
extract de plante si drojdie de bere.Previne carentele
de vitamine si minerale si ofera suport nutritional in
timpul perioadelor cu consum mare de energie. Este
suplimentul ideal pentru crescatori de top care vor sa
asigure o dieta sanatoasa pasasrilor in timpul
concursurilor, in timpul perioadei de naprlie,
imperechere sau recuperare. Dozaj: de 2 ori pe
saptamana 5 gr pe 500gr de mancare.
Pret: 200gr – € 11,50 , 650gr – € 28,00

Pentru rezultate de top. Porumbeii vor deveni mai puternici și mai
rapizi. Acasă, porumbeii se antrenează mult mai bine. Și după
competiție, porumbelul își revine foarte repede. Produsul este
foarte bun pentru un program de grele. Dozaj: 20 gram1 lingura
pe apă de 3 ori pe săptămână.1 Liter 500 gr. € 24,00

Excalibur
Doza antibacteriană și antiinflamatorie: 2 ml pe 1 litru de apă.
Cazuri severe 4 ml. pe liter. Creșterea stării 3 ml. per liter.
200 ml. € 12,50 500 ml. € 25,00

Power Clean

Japanse Go
Este cel mai recent produs pentru intarirea masei
musculare din Japonia. Gamma Oryzanol este facuta
din orez. Este folosit de ceva vreme la caii de curse,
iar rezultatele sunt foarte bune. Avantajul Gamma
Oryzanol este ca , in comparatie cu creatina sau HMB
nu trebuie sa faci multe antrenamente pentru a capata
forta musculara.Dozaj: 10ml pe 1kg de mancare de 3-4
ori pe saptamana. Incepeti cu 2 saptamani inainte de
concurs. Se foloseste si iarna pentru porumbeii care
sunt tinuti inauntru – o data pe saptmana .
Pret 250 ml. € 16,00

Yellow drops
Este modul natural de a trata tricomonoza si curata caile
respiratorii de Micoplasmoza / Clamidia.Dozaj: in timpul
sezonului 1 pe saptamana 1 picatura pe gat, sau odata pe
saptamana 3 pipete pe 200gr de mancare. Atentie ca
pateaza si nu iese la spalat. Pret: 30ml € 8,75

Alimentarea cu energie curată este un sistem revoluționar de
curățare și dezinfectare a suprafețelor, care elimină în siguranță
toate contaminările bacteriene, virale și de spori într-un sistem de
livrare foarte simplu și ușor de utilizat Dozaj: 1 plic se dizolvă în
3 litri de apă caldă manuală. Acest lucru va uda bine mansarda
gol, apoi lăsați-l să se usuce. 5 plicuri€ 10,00

Orange oil
Fortul de ulei compus el de sănătate de porumbei homing și
păsări. Ideal împotriva stresului cauzat de învățare și tulburări
sociale (văduvie)
Dozaj: Sezonul de curse; 1 leac de 5 zile pe lună. De
asemenea, o zi înainte și după cursă și 1 zi în mijlocul săptămânii.
Porumbei care au venit prea târziu; 1 leac de 3 zile. Reproducere;
1 cura de 5 zile înainte de cuplare. 250 ml. € 25,00

Endo & Ecto
Puneti 1-2 picaturi pe piele pentru a fi siguri ca scapati de
paraziti pentru aprox 3 luni. Pret 10 ml.. € 12,50

Jaap Koehoorn's personal schedule

MIERCURI

LA 1 LITRU DE APA
5 gr. Entrodex
20 gr. Carbosol
4 gr. superpowerplus
5 gr. Recovery Superior
Multa
Apa
Dietetica, usoara 5 gr. Entrodex
5 gr. Ascorbivite
4 gr. Superpowerplus
Dietetica , usoara Apa sau usturoi

JOI

Dietetica usoara

Apa

VINERI

Multa cu 50%
mais

5 gr. Entrodex
5 gr. Ascorbivite

SAMBATA

Foarte putina

Apa

DUMINICA

LUNI
MARTI

MANCARE
Multa,
+ alune
+ zaharuri

PE MANCARE / 1 MASA PE ZI
Nimic

Ziua Cursei

10 ml. Japanse Go
10 ml. Suprendol
5 gr. MVS-30

0.5 Zi de Pauza
Antrenament Greu

10 ml. Suprendol
5 gr. MVS-30
10 ml. Japanse Go
4 gr. Superpowerplus
20 gr. Carbosol
4 gr. Superpowerplus
10 ml. Japanse Go
Nimic

Antrenament Greu
Antrenament Greu
Antrenametn

Odihna daca s eimbarca porumbeii

