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NIEUW!!! Entrobiotic van Jaap Koehoorn Products
Een oplosbaar biologisch produkt, dat het goedaardig micro-organisme Entrococcus Faecium, elektrolyten en Vitamine B en Vitamine D bevat.
Dosering: Steeds 5 gr. (1 maatje) in het drinkwater van 20 duiven (1 liter). Bij aanvang: 1 week aan een stuk dagelijks, daarna; Tijdens het vliegseizoen:
om de andere dag tot dagelijks. Tijdens de rui en kweken: om de andere dag. In stille periodes: 2 tot 3 maal per week.
1.0 kg. € 35,00

Entrodex
Een oplosbaar biologisch produkt, dat het goedaardig micro-organisme Entrococcus Faecium, elektrolyten en Vitamine B bevat..
Dosering: Steeds 5 gr. (1 maatje) in het drinkwater van 20 duiven (1 liter). Bij aanvang: 1 week aan een stuk dagelijks, daarna; Tijdens het vliegseizoen: om
de andere dag tot dagelijks samen met Ascorbivite. (verbetert de werking). Tijdens de rui en kweken: om de andere dag. In stille periodes: 2 tot 3 maal per
week.
200 gr. € 17,00 650 gr. € 35,00 1.5 kg. 65,00

Ascorbivite (vitamine C)
Een oplosbare geconcentreerde vitamine C versterker. Het helpt de duif vlugger te herstellen na transport en wedstrijd. Verbetert in belangrijke mate de
werking van Entrodex en Carbosol. Gebruiksaanwijzing: 5 gr. (1 maatje) in het drinkwater van 20 duiven (1 liter) samen met Entrodex. 650 gr. € 21,00

Carbosol
Een oplosbaar koolhydraat polymeer met L-camitine. Koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron van de spieren tijdens extreme lichamelijke
inspanning.. Gebruiksaanwijzing: 20 gr. (1 eetlepel) in het drinkwater (1 liter) of op (met Suprendol) bevochtigt voedsel van 20 duiven.(600 gr).
Tijdens het vliegseizoen: Bij de thuiskomst samen met Entrodex en Ascorbivite als eerste drank verstrekken VOOR HET ETEN.
Carbosol mag ook over het voer. Voor de vlucht: de laatste dagen voor het inkorven naar behoeven (vb. snelheid: 2 dagen, H F: 3 dagen, enz ... )
Bij zware 1 dagfond-vluchten de frequentie verhogen.
500 gr. € 20,00

Super power plus
Allersterkste en meest complete spierversterker dat in de duivenwereld te krijgen is.
Het zorgt ervoor dat de duiven hun spieren optimaal gebruiken en er zit een beveiliging in tegen spier-overtrekking en beschadiging door extreme
inspanning. De verzuring van de spieren wordt tegengegaan. Dit houdt in dat de duiven met meer kracht langer door kunnen vliegen dat normaal.
Gebruiksaanwijzing: 2 gr. op 1 liter water 3x in de week.
300 gram € 46,00 100 gram €18,00 300 pillen € 28,00

Whey powder

Proteïne is belangrijk in periodes van groei en herstel na de vlucht op zaterdag, zondag/maandag verstrekken i.v.m. reparatie spiercellen. In de ruiperiode
zorgt het voor een sterker verenkleed. Tijdens de kweek geeft het de jonge duiven meer kracht om tot een volledige ontwikkeling te komen.
Gebruiksaanwijzing: Rui/Kweek, 2 x in de week 20 gram over 1 kg. vochtig gemaakt voer. Jongen doorvoeren tot ruim 3 maanden. 1.0 kg. € 24,00

Recovery Superior Nieuw volledig Peptopro via DSM
Revolutionaire ontwikkeling voor recuperatie binnen de topsport. Zorgt door de speciaal geprepareerde proteïne (Peptopro) voor direct herstel (binnen
2 uur) na de vlucht. Nu is de herstel fase vaak twee dagen. U kunt zich voorstellen wat voor voordeel u heeft als de duiven direct na de vlucht weer kunnen
gaan trainen. Gebruik: 5 gram 1 liter water direct na de vlucht. . 150 gr. € 20,00 300 gr. € 32,00

Japanse Go

De nieuwste spierversterker uit Japan. Gamma Oryzanol wordt gemaakt uit rijst. Binnen de paardensport wordt dit al langer gebruikt en zijn de resultaten erg
goed. Voordeel van Gamma Oryzanol ten opzichte van Creatine of HMB is dat je wat minder hoeft te trainen om toch de spieren te versterken.. Dus voor mensen
die wat minder tijd hebben een zeer geschikt produkt. Gebruiksaanwijzing: 10 ml. op 1 kilo voer 4x in de week 250 ml. € 17,00

MVS-30

(vitaminen - mineralen)
Is een hoog geconcentreerd vitaminen- en mineralensupplement, in het bijzonder rijk aan vitamine B complex. MVS-30 bevat eveneens een aantal
noodzakelijke aminozuren, sporenelementen en enzymen. Gebruiksaanwijzing: Meng 5 gr. (1 maatje) op het bevochtigd voedsel voor 20 duiven (600 gr.)
2 maal per week tijdens de kweek-, rui-, opgroei- en wedstrijdperiode. 200 gr. € 12,50 650 gr. € 30,00

Soldex (supplement +carnitine+vit.+mineralen)
Is een oplosbaar vitamine en mineralen supplement voor reisduiven. Om de vetverbranding te verbeteren (uithouding verhogen) is L-Camitine toegevoegd.
Soldex bevat vitamines AD3,E, K3, BL B2,B6,C, biotine en de mineralen jodium, kobalt, koper, ijzer, mangaan, zink, calcium, fosfor en zout.
Gebruiksaanwijzing: Meng 1 gr in 1 liter drinkwater 2 maal per week als gewoon onderhoud of dagelijks in de voorbereiding (laatste week) op een fondvlucht
(+500 km.) 100 gr. € 11,00

JAAP KOEHOORN PRODUCTS, Tsjerkebuorren 37 , 9286 GA Twijzel, NEDERLAND
TEL. 0031(0)511-402511 E-MAIL. JAAPKOEHOORN@YAHOO.COM
WWW.JAAPKOEHOORN.NL

Jetstream

Voor top resultaten. De duiven worden sneller en sterker. Ook wanneer er alleen bij huis getraind kan worden. Na de wedstrijd zullen de duiven zich snel
herstellen. Jet Stream is zeer geschikt voor het zwaardere vlieg programma. Gebruiksaanwijzing: 20 gr. op 1 liter water 3x per week. 500 gr. € 24,00

Iron & B12 (ijzer en Vit. B12)
Supplement opneembaar ijzer en vitamine BI2. IJzer speelt een belangrijke rol in het zuurstoftransport via het bloed naar de spier- hersencellen. Het
speelt een essentiële rol bij de aanmaak van zogenaamde haemoglobine en myoglobine, de zuurstofdragers in het bloed. Het toegevoegde Vitamine BI2
voor celweefselverbetering is het enige vitamine dat een sporenelement bevat, nl. kobalt waarvan men weet dat het essentieel is voor het levensonderhoud.
Verder is B12 gekend om zijn relatiefactor met het vet- en koolhydraat-metabolisme en de productie van myeline, een belangrijke component van het
zenuwweefsel. Gebruiksaanwijzing: Meng 5 gr. (1 maatje) op het bevochtigd voedsel voor 20 duiven (600 gr.) de dag voor de inkorving en de dag van de
thuiskomst evenals de dag na de thuiskomst. Zware fondliefhebbers verstrekken Iron & B12 de laatste 5 dagen voor een vlucht. 650 gr. € 20,00

Power Clean
Power Clean is een revolutionair systeem voor Oppervlaktereiniging en desinfectie, waardoor alle bacteriële, virale en Spore contaminatie veilig wordt
geëlimineerd in een zeer eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken toedieningssysteem. Gebruiksaanwijzing: 1 sachet oplossen in 3 liter handwarm water.
Hiermee het lege hok grondig nat spuiten, daarna op laten drogen. 5 sachets € 12,00

Garlic powder
Garlic is een zeer sterk geconcentreerd knoflookpoeder. Het is rijk aan fosfor (denk aan solferbloem) en vluchtige oliën.
Gebruiksaanwijzing: Meng 5 gr. op het bevochtigd voedsel 20 voor duiven (600 gr.) 2-3 maal per week als onderhoud het hele jaar door.
1.0 kg. € 17,00

Anijs olie
Anti- Septic , anti-bacterieel, kalmerend, onderdrukken stress. Dosis: 10 ml (1 eetlepel) op het voer van 20 duiven (600 gr) 250 ml. € 8,50

Oranje olie
Samengestelde gezondheidsolie speciaal voor duiven en vogels. Ideaal bij stress ten gevolge van leerprocessen en sociale verstoring
(weduwschap) Gebruiksaanwijzing: Vluchtseizoen; 1 kuur van 5 dagen pe maand. Eveneens 1 dag voor en na elke vlucht en 1 dag in het
midden van de week. Achtergebleven duiven; 1 kuur van 3 dagen. Kweek; 1 kuur van 5 dagen voor het koppelen. 250 ml . € 25,00

Suprendol ( WEDSTRIJD OLIE)
Gebruiksaanwijzing: 10 ml (1 eetlepel) op het voer van 20 duiven (600 gr) samen met MVS-30, Minimaal 2 keer in de week en bij zwaardere vluchten
dosering verhogen. 500 ml. € 17,00

Excalibur
Anti-bacterieel en ontstekingsremmend
Gebruiksaanwijzing: 2 ml. op 1 liter water. Ernstige gevallen 4 ml. per liter. Conditieboost 3 ml. per liter .

200 ml. € 12,50 500 ml. € 25,00

Super 6

Een unieke combinatie van prebiotica, probiotica, vit. C, multi-vitamine, energie booster en elektrolyten en mineralen.
Deze combinatie geeft een energie en gezondheids boost aan uw duiven.
Gebruiksaanwijzing: 20 gr. op 1 liter water 3x per week. 760 gr. € 28,00

Jaap's persoonlijke schema !!

VOER

IN WATER

OP VOER

ZATERDAG

Zwaar kweek
+ pinda's
+ snoep

5 gr. Entrodex of Super 6
5 gr. Ascorbivite 20 gr. Carbosol
2 gr. Superpowerplus
5 gr. Recovery superior

Niets

ZONDAG

Kweek op laten eten
's avonds super dieet
super dieet

10 ml. Japanse Go
5 gram Recovery Superior
5 gr. Entrodex of Super 6 5 gr. Ascorbivite 10 ml. Suprendol
2 gr. Superpowerplus
5 gr. MVS-30
Water of knoflook om de week
10 ml. Suprendol 5 gr. MVS-30
Water
10 ml. Japanse Go

Rustdag

5 gr. Entrodex of Super 6
5 gr. Ascorbivite

½ rustdag

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG

super dieet
super dieet ’s morgens
zwaar vlieg 's avonds
zwaar vlieg
+ 25% extra maïs
's morgens beetje maïs
en wat snoepzaad

10 ml.Japanse Go
2 gr. Superpowerplus 20 gr. Carbosol
Niets

Veel training
Veel training
Veel training

Rustdag;
indien inkorfdag

