voeders en verzorging
voor sierduiven

Show
voeding

Artikelnummer

411497

411498

Show
Show
Plus I.C.+ Plus I.C.+

Gewicht
Rode maïs
Premium Cribs maïs
Kleine Cribs maïs
Getoaste sojabonen
Maple peas
Dun peas
Gele erwten
Kleine groene erwten
Vitsen
Katjang Idjoe
Witte duiventarwe
Witte dari
Gele dari
Milo
Cardy
Duivengerst
Gepelde gerst
Paddy rijst
Gebroken rijst
Gepelde haver
Kleine gestreepte
zonnebloempitten
Zwarte
zonnebloempitten
Gepelde
zonnebloempitten
Kempzaad
Boekweit
Kanariezaad
Gele millet
Witte millet
Bruin lijnzaad
Geel lijnzaad
Raapzaad
Zwart Koolzaad
Mariadistelzaad
Show pellets
Carrot corn
Herba corn
Rode millet
TOTAAL

411503

411486

411492

411487

Show
Special

Show
Special

Show
Special

Show
Special

411514

411517

411494

411501

411488

411489

Show
Show
Show
Show
Show
Show
Standard Standard Standard Standard Standard Standard

met
maïs

zonder
maïs

Hoogvlieger
&
Tuimelaar

Kleine
Rassen

Kropper
Gabler

Modena

AllRound

Beierse
Parels

Koningsparels

Kweek
& Rui

met
maïs

zonder
maïs

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg
2

20kg
4

20kg

20kg
8

20kg

20kg

20kg

20kg

20
2

6

6
6
1
2
5
5
3
1
21

8

20

12

2
10
10
3

1

2

19

16

17
12

21
16

17
1

20
2
3

10
20
9
3

15
4
1
12
3
13
3
2

9,5
3

14
4
1
13,5
7
17
6
4
3

3
6
10
2
4
10

9
26
7

10
5

25

13

15
20
5

11
11
4

4
5

5
3

12
17
8

9
7
2
15
13
12
5

4
16
6

4

35
6

5
28

20
15
20
2

15
8
23
8

7
15
1
6

5
4

1
5
6

3

5

2

2

4

5

5

2
1

1

1

3

8
2
2

2

2

1

2
3
1

2

1
2
0,5
1

3
3

5
1

1

4

1
4

1
2
2

1
0,5

1
1

3
3

1

5
2

2
3
8

100%

3
0,5

1

8

100%

100%

100%

100%

100%

0,5
1
6
100%

100%

100%

100%

100%

100%
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CORN I.C.

+

Corn Immunity Concept (I.C.)+
geëxtrudeerde korrels die de
immuniteit ondersteunen!
Een kleine stap voor de wetenschap...
een grote stap voor de duivensport!
In navolging van de Plus I.C.+ mengelingen van Versele-Laga zijn de Colombine Corns, de geëxtrudeerde
korrels, vanaf heden ook aangevuld met de nieuwste ingrediënten om onze duiven zo gezond mogelijk
te houden.
Naast de reeds noodzakelijke vitamines, aminozuren en sporenelementen zijn nu ook ‘nutraceuticals’
aan de corn-producten toegevoegd. Nutraceuticals zijn voedingselementen die de conditie, gezondheid
en weerstand van de duiven verbeteren. Een unieke combinatie werd ontwikkeld om te voldoen aan
de specifieke eisen van uw duiven aangepast per seizoen. Onze nieuwe geëxtrudeerde corns zijn tevens
gemaakt met ‘verse groenten’.

De nieuwe Corn I.C.+
korreltjes worden
verrijkt met:
 M.O.S. (Mannan-oligosachariden)
 Vlier- en veenbessenextracten
 Druivenpittenextract
 Adzukibonen
 Organisch selenium

V.A.M. PLUS

OPTI ENERGY

OPTI FEATHER

Extra toevoeging van stabiele
vitaminen, aminozuren en
mineralen in optimale verhouding.

Een toevoeging van lecithine en
Herb Plus
L-carnitine zorgt voor een
optimale vetopname en -verbranding, waardoor
de duiven meer energie ter beschikking hebben en
minder vermoeid worden.

Essentiële vetzuren (Omega 3,
Omega 6) en zwavelhoudende
aminozuren voor een mooier en gezonder vederkleed.

Herb Plus

Yeast Plus

YEAST PLUS
Met biergist, natuurlijke bron van
Yeast Plus
B-vitaminen, aminozuren
en gezondheidsondersteunende bèta-glucanen.

HERB PLUS
Met gezondheidsondersteunende natuurkruiden.

VEGGIE PLUS
Door een uniek procedé worden
tijdens de fabricatie groenten in
de korrels geïnjecteerd.

Herb Plus

OPTI GROWTH

OPTI MUSCLE

Een unieke combinatie van
essentiële (dwz. niet door het lichaam zelf te produceren) aminozuren, een sterke
bron van extra opneembaar calcium en extra
L-carnitine.

Organisch selenium zorgt ervoor
dat
er minder
Yeast
Plus melkzuur gevormd
wordt en de spieren minder snel beschadigd
worden.

Herb Plus
Herb Plus

Yeast Plus

OPTI DIGEST

CELL PROTECT

M.O.S. (Mannan-oligosachariden)
zorgen voor een betere vertering, Yeast Plus
minder maagdarmproblemen en een gezondere en
stabielere darmflora.

Druivenpit, vlierbessen, veenbessen en rode Adzukibonen als
hoogwaardige bronnen van flavonoïden. Deze antioxidantia beschermen de cel en verminderen de
oxidatieve stress tijdens prestaties.

OPTI HEALTH

Yeast
Yeast Plus
Plu

Luteïne, β-caroteen, organisch
selenium, extra vitamine
E&C
Herb Plus
ondersteunen het afweersysteem en verbeteren
de immuniteit.
Herb Plus
Yeast Plus
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Herb
Herb Plus
Plus

3 kg hersluitbaar / 15 kg

3 kg hersluitbaar / 15 kg

2 kg hersluitbaar

Artn°: 411182/411183

Artn°: 411172/411173

Artn°: 411116

SUCCESS CORN I.C.+

ENERGY CORN I.C.+

MIXED CORN I.C.+

Als basisvoeding geeft men sportduiven een
mengeling van zuivere en gezonde granen,
peulvruchten en oliehoudende zaden.
Deze klassieke duivenmengeling is echter geen
volledige voeding. Vooral aminozuren (o.a.
methionine en lysine), vitaminen, sporenelementen en mineralen zijn in onvoldoende mate
aanwezig.
Success Corn I.C.+ werd speciaal ontwikkeld
om deze tekorten van de graanmengelingen aan
te vullen, vooral tijdens de kweek- en ruiperiode.
Success Corn I.C.+
- brengt het eiwitgehalte tot het ideale niveau en
verbetert de algemene eiwitkwaliteit
- bevat alleen eiwit van plantaardige oorsprong
met o.a. verschillende bladgroenten
- brengt een schat aan vitaminen en sporenelementen aan
- is een volledig voorgebakken voeder met een
betere verteerbaarheid tot gevolg
- als aanvullend voeder bij de klassieke graanmengeling verkrijgt u een volledig uitgebalanceerd rantsoen.

Energy Corn I.C.+ is een licht verteerbare (voorgebakken) korrel speciaal ontwikkeld om het
vetgehalte van de graanmengeling te verhogen.
Energy Corn I.C.+ brengt daarenboven vitamines, mineralen en sporenelementen aan. Vooral
choline, vitamine E en selenium zijn hoog
gedoseerd omwille van hun positieve invloed op
de lever en spieren.
Bovendien bevat Energy Corn I.C.+ eiwitten met
een hoge biologische waarde, aangevuld met
essentiële aminozuren (methionine, lysine).
Daarnaast is er door de toevoeging van lecithine
en L-carnitine een optimale vetopname en vetverbranding.

Mixed Corn I.C.+ is een licht verteerbare mengeling van geëxtrudeerde duivenkorrels. Er zitten
verschillende geëxtrudeerde korrels in de mix:
- een korrel rijk aan biergist , waarin veel
eiwitten en vitaminen van het B-complex.
- een korrel rijk aan waardevolle kruiden (zoals
o.a. look en ui) ter bevordering van de vitaliteit
en de eetlust en ter ondersteuning van de
stofwisseling
- een korrel rijk aan wortelen om de duiven te
zuiveren.
Gebruik

1 koffielepel (= 4g) per duif/dag

Gebruik

‘s morgens en ‘s avonds 1 koffielepel (= 4g)
per duif/dag

10 kg

Artn°: 411193

CARROT CORN I.C.+
Gebruik

Carrot Corn I.C.+ is een licht verteerbare,
geëxtrudeerde (voorgebakken) duivenkorrel
rijk aan wortels, te verstrekken als aanvulling
op de graanmengeling. Dit natuurlijk zuiverend
dieetproduct helpt u uw duiven fit te houden
zonder gevaar voor vervetting.

Tijdens de kweek- en ruiperiode:
‘s morgens en ‘s avonds 1,5 koffielepel
(= 6g) per duif/dag

Gebruik

Herb Plus

Herb Plus

ENERGY CORN I.C.+

Yeast Plus

Herb
Herb
Plus
Plus
Herb
Plus

Herb Plus
Yeast

3,5%

6%

13% 18% 3,5%
Herb Plus

Yeast Plus

9,5% 4,5%

CARROT CORN I.C.+
MIXED CORN I.C.+

Yeast
Yeast
Plus
Plus
Yeast
Plus

Yeast Plus

CORN I.C.+

Thryptofaan

Threonine

Cystine

Koolhydraten

Methionine

Lysine

Fosfor

Calcium

Natrium

Herb Plus

25%
Yeast Plus

Ruwe as

Herb Plus

SUCCESS CORN I.C.+

Ruwe celstof

Yeast Plus

Ruw eiwit

Herb Plus

Ruw vet

1 koffielepel (= 4g) per duif/dag

13%

6%

2%

9% 0,20% 1,90% 0,70% 1,40% 0,5% 45% 0,38% 0,85% 0,24%
8% 0,20% 1,90% 0,70% 1%

0,3% 40% 0,30% 0,70% 0,22%

8% 0,20% 1,20% 0,80% 0,35% 0,16% 60% 0,18% 0,31% 0,10%

2,5% 8,5% 0,20% 1,30% 0,80% 0,57% 0,22% 60% 0,22% 0,40% 0,14%

Yeast Plus
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VOEDINGSSUPPLEMENTEN

2,5 kg of 20 kg (zak)

2,5 kg of 20 kg (zak)

2,5 kg (zak)

Artn°: 412300/412302

Artn°: 412320/412331

Artn°: 412221

GRIT + REDSTONE

REDSTONE

NEO-GRIT

Grit + Roodsteen

Roodsteen

Grit

Bijzondere eigenschappen:

Bijzondere eigenschappen:

Bijzondere eigenschappen:

- bevat maagkiezel, silex-steentjes, oesterschelpen,
zeeschelpen, roodsteen en houtskool
- maagkiezel en silex-steentjes zijn de tanden
van de duif
- zorgt voor optimale spijsvertering
- geeft goed gebonden mest
- is gewassen en gesteriliseerd en bevat anijs

- bron van sporenelementen en mineralen
-	ondersteunt de spijsvertering en absorbeert
schadelijke stoffen in de spijsvertering
- duiven zijn er verzot op

- bevat maagkiezel, silex-steentjes, oesterschelpen,
zeeschelpen en roodsteen
- maagkiezel en silexsteentjes zijn de tanden van
de duif
- zorgt voor optimale spijsvertering
- is gewassen, gesteriliseerd en bevat anijs

Gebruik
- het hele jaar door ter beschikking stellen
-	in een afzonderlijk potje ter beschikking stellen
en dagelijks verversen

Gebruik
- het hele jaar door ter beschikking stellen
-	in een afzonderlijk potje ter beschikking stellen en
dagelijks verversen

Gebruik
- het hele jaar door geven
-	in afzonderlijk potje ter beschikking stellen en
dagelijks verversen

+ SPIRULINA
Artn°: 412400 Artn°: 412410

2,5 kg of 20 kg (zak)

doos pikstenen (6 x 650g) of 1 piksteen (650g)

doos pikkoeken (6 x 550g)

SEAWEED

PICKSTONE

IDEAL-BLOC

Zeewier

Piksteen

Pikkoeken

Artn°: 412751/412753

Bijzondere eigenschappen:

Bijzondere eigenschappen:

Bijzondere eigenschappen:

- is een natuurproduct uit de zee
-	bijzonder rijk aan mineralen en sporenelementen,
waaronder het levensnoodzakelijke jodium
- bevordert de werking van de schildklier en
stimuleert de donsrui

- 	 de piksteen bestaat uit een harde koek, die sporenelementen, mineralen en zouten bevat
- helpt u uw duiven van het veld weg te houden
- 	spirulina (natuurlijke blauwgroene alg) verhoogt
de weerstand en verbetert de vruchtbaarheid en
algemene conditie

- bevat mineralen en sporenelementen zoals calcium,
fosfor, natrium, ijzer en zink

Gebruik
- het hele jaar door ter beschikking stellen
- meng dagelijks 1 soeplepel zeewier tussen het grit
- dagelijks verversen
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Artn°: 412900

Artn°: 412401

Gebruik
- 	 het hele jaar door vrij ter beschikking stellen,
ook voor volièreduiven

Gebruik
- verbrokkel dagelijks een stuk Ideal-Bloc in een
schaaltje
- toedienen zowel aan kwekers, jongen, vliegers als
volièreduiven
- dagelijks verversen

veldkoek 850g

emmer 5 kg

Artn°: 413000

Artn°: 413331

NATUR-BLOC

OPTIMAL-START 25

Veldkoek

Eivoer voor kwekende duiven

Bijzondere eigenschappen:

Bijzondere eigenschappen:

- gunstige invloed op de vertering en gezondheidstoestand
- bevat uitsluitend natuurproducten van het land en uit
de zee

- eivoer in poeder voor kweekduiven en jongen. Rijk
aan vit. E - bevat 25% eiwit.

Gebruik
- het hele jaar door geven, ook aan de volièreduiven
- 	 de Natur-Bloc verbrokkelen in een apart bakje en
dagelijks een kleine, verse portie geven

Gebruik
- vanaf 1 week vóór de koppeling toedienen aan de
toekomstige kwekers, dit zorgt voor een goede
bevruchting
- ongeveer 10 soeplepels Optimal-Start 25 dagelijks
toedienen in een potje per 20 duiven -dagelijks
verversen
- na het spenen, dezelfde hoeveelheid toedienen aan
de jonge duiven

emmer 4 kg of 10 kg

pot 1kg, emmer 4 kg

Artn°: 413320/413321

Artn°: 412360/412361

ALL-IN-ONE

VITA

Complete mineralenmix

Vitaminen, sporenelementen
en mineralen in poedervorm

Bijzondere eigenschappen:
- bevorderlijk voor de gezondheid door de rijke en evenwichtige samenstelling van natuurlijke ingrediënten
- vlotte opname door de duif dankzij het lekkere snoepzaad ‘Sneaky Mixture’ en eivoer
- beste remedie tegen spuitende nestjongen
- glanzende veren en een gezonde uitstraling van de duif
- een mix van mineralen, zouten, vitaminen, grit, roodsteen, maagkiezel, snoepzaden, gezondheidszaden,
koraalalgen, biergist, eivoer, klei en plus I.C.+
extrudaten

Gebruik

Bijzondere eigenschappen:
- vooral onmisbaar tijdens de kweekperiode
- wordt graag gegeten

Gebruik
- het hele jaar door ter beschikking stellen
- kan ook in het voeder vermengd worden
(2 soeplepels per kg graanmengeling)
- dagelijks verversen

- kweekperiode: dagelijks een koffielepel in de broedbak
van de duiven, sportperiode: vrij ter beschikking stellen
op het hok
- dagelijks verversen

VOEDINGSSUPPLEMENTEN
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SNOEPMENGELINGEN

zak 3 kg of 1 kg

zak 900gr

zak 2,5 kg

Artn°: 451331/451334

Artn°: 451306

Artn°: 412418

GEPELDE PINDA’S SUPERIOR

KEMP HENNEPZAAD

SNEAKY MIXTURE

Bijzondere eigenschappen:

Bijzondere eigenschappen:

Bijzondere eigenschappen:

- Ideale bron van vetten om de duiven de nodige
energie te bezorgen voor de vlucht
- Eenmaal de duiven eraan gewend zijn,
zijn ze er verzot op
- Ideaal lokmiddel

- Ophitsende zaden
om de weduwnaars driftiger te maken
- De duiven nemen dit graag op
- Extra aanvulling van de energietank
de laatste dagen voor de vlucht

- kleine olie-en vethoudende zaden die door de duiven
graag worden opgenomen
- bevat kempzaad om de drift bij de weduwnaars
aan te wakkeren
- wordt gebruikt om de duiven binnen te lokken

Gebruik

Gebruik

- De laatste dagen voor de inkorving
enkele pinda’s per dag
- Bij de jonge duiven ideaal om ze te belonen
bij het binnenlopen

Gebruik

- Bij het koppelen om de duiven driftiger te maken
- In het seizoen om de duiven op te hitsen
en hun energietank vol te proppen

- in het sportseizoen
weduwnaars : 1 koffielepel per duif per dag
jonge duiven : ½ koffielepel per duif per dag
- in rui-periode : 1 koffielepel per duif per dag

HYGIËNE EN VLOERBEDDING
Anti-coccidiose!

zak 5 kg of 15 kg

zak 30 l

Artn°: 423090/412541/412539

WOOD BEDDING N°6-8

Artn°: 412700/412710

VLOERDEKKORREL EXTRA

BIANCO "BODEMWIT"

Bijzondere eigenschappen:

Bijzondere eigenschappen:

Bijzondere eigenschappen:

-

Elke duivenliefhebber weet het: een droog duivenhok vermindert de kans op ziekte en helpt uw duiven
gezond houden. Vloerdekkorrel Extra werd gesteriliseerd op 500° C en speciaal gezeefd. Vloerdekkorrel
Extra houdt de hokbodem droog en vermindert hierdoor de kans op coccidiose, worminfecties en andere
conditie-ondermijners.

- zorgt voor een droog hok
- hygiënisch
- goede geur

zeer sterke absorptie
handig in gebruik
natuurproduct
lange levensduur

Gebruik
- laag van 3cm aanbrengen
- regelmatig opschudden
- bij verzadiging vervangen
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zak 2,5 kg, 5 kg of 20kg

Artn°: 412530

Gebruik
- laag van 3-5cm aanbrengen
- regelmatig mest eruit rakelen
- bij verzadiging vervangen

Gebruik
- op natte plaatsen in het hok dagelijks een
beetje Bianco openwrijven
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ELEKTROLYTEN
Het ideale energeticum voor sportduiven:
wateroplosbare Elektrolyten, sporenelementen, dextrose, fructose en L-arginine L-aspartaat

FLES 500 ml
Artn°: 480514

Wat zijn elektrolyten?

Elektrolyten zijn ‘natuurlijke’ producten op basis van zouten en
mineralen zoals sulfaten, fosfaten, calcium, magnesium, chloor,
natrium, ....

Waarom elektrolyten?

Tijdens het vliegen ontstaan door de spierarbeid in het lichaam heel
wat metabolieten die de zuur-basebalans verstoren. Tevens worden
tijdens de inspanning heel wat mineralen verbruikt. Het herstel en de
recuperatie na een vlucht kan men bevorderen door suikers en
mineralen toe te dienen. Bij thuiskomst is het dus best om een
combinatie van suikers en elektrolyten aan te bieden. De suikers zullen
direct gebruikt worden, o.a. om de glycogeenvoorraad zowel in de
spieren als in de lever op het gewenste niveau te brengen. Ook vóór
de vlucht kan men elektrolyten toedienen, vooral bij warm weer is
dit aan te raden.

DEXTROTON IC
• verhoogt het prestatievermogen
• snelle en optimale recuperatie na zware
inspanning
• helpt vermoeide duiven recupereren
• bij spierzwakte

DEXTROTONIC is een krachtig energeticum. Door het aanbrengen
van hoge gehaltes aan dextrose en fructose, directe energiebronnen,
kan de duif snel recupereren.
L-arginine L-aspartaat werd aan DEXTROTONIC toegevoegd om te
helpen bij vermoeidheid. De elektrolyten ondersteunen de waterhuishouding en zorgen voor een optimaal zuur-base-evenwicht in
spieren en bloed. Daardoor wordt uitdroging en verstoring van het
biologisch evenwicht vermeden. De sporenelementen zorgen voor
een optimale stofwisseling van vetten en koolhydraten.
De combinatie van al deze componenten verhoogt het prestatievermogen van de duif.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 1,32 % / Ruwe celstof 0 % % / Ruw
vet 0 % % / Ruwe as 4,49 % / Lysine 0 mg/kg /
Methionine 0 mg/kg / Natrium 7700 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E1 - IJzer (IJzersulfaat Heptahydraat) 412 mg /
E6 - Zink (Zinksulfaat, Heptahydraat) 767 mg /
E5 - Mangaan (Mangaansulfaat monohydraat)
0,6 mg / Arginine aspartaat 9368 mg
Conserveermiddelen:
E 223 Natrium metabisulfiet 560 mg
SAMENSTELLING:
Sacharose / Natrium chloride / Magnesium sulfaat
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3 flesdopjes (15 ml) per liter
drinkwater
- de 2 laatste dagen voor de dag van
inkorving
Verhoogde werking door gelijktijdig
toedienen van SUPERVIT of
OMNIFORM.

Een unieke mengeling van elektrolyten op een
drager van glucose

Druivensuiker verrijkt met vitaminen

POT 400 g

DOOS 12 x 20 g

Artn°: 460093

Artn°: 460096

R ECU P - LY T

G LU CO S E

+ V i ta m i n s

• bevordert het herstel na een zware vlucht
• wordt direct in het bloed opgenomen

GLUCOSE of druivensuiker is een natuurlijk suiker. Het komt voor in
veel planten, vooral in het sap van zoete vruchten.
Het is gemakkelijk verteerbaar en wordt snel opgenomen in het bloed.
GLUCOSE is daarom uitermate geschikt als snelle energieleverancier
na een langdurige inspanning. GLUCOSE speelt een belangrijke rol in
heel wat organen. Het speelt een rol in de suikerstofwisseling en is
wegens zijn grote oplosbaarheid ideaal te transporteren van en naar
alle delen van het lichaam.
Door aan de GLUCOSE vitaminen toe te voegen wordt de duif
tegelijkertijd voorzien van belangrijke stoffen voor een goede werking
van het metabolisme en kan de duif veel vlugger herstellen.

• zorgt voor een evenwichtige waterhuishouding
in weefsels en organen
• helpt de duiven snel te recupereren na de
wedstrijd
• voorkomt dehydratatie
• bevordert het herstel
Elektrolyten zijn zouten en mineralen. Bij zware inspanning verliest
de duif vocht samen met belangrijke lichaamszouten zoals calcium,
natrium, magnesium, kalium en chloride. Bij langdurig tekort van
deze elektrolyten kan de duif minder goed vocht vasthouden, het
uithoudingsvermogen gaat snel achteruit en de prestaties lopen sterk
terug. Door RECUP-LYT vóór de inspanning toe te dienen, geef je de
duif de kans een vocht- en elektrolytenreserve op te bouwen.
Bovendien herstelt na de inspanning de verstoorde vocht-elektrolytenbalans snel, wordt het melkzuur sneller uit de spieren afgevoerd en
herstelt het ijzergehalte in het bloed.

2x tot 5x

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 0 % % / Ruwe celstof 0 % % / Ruw
vet 0,01 % / Ruwe as 0,13 % / Lysine 0 mg/kg /
Methionine 0 mg/kg / Natrium 0 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E 672 – Vitamine A 50000 I.E. / Vitamine B1 10
mg / Vitamine B2 960 mg / Vitamine B6 20 mg
/ Nicotinezuur 150 mg
SAMENSTELLING:
Glucose (99,8%) / Lactose

2 tot 5 afgestreken eetlepels per
liter drinkwater of Colombine Tea
- toedienen de dag van thuiskomst
- bij het toedienen van medicijnen
via het drinkwater om de smaak
te verbeteren en aldus de drankopname te bevorderen
Oplossing dagelijks verversen.

ELEKTROLYTEN

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 0 % / Ruwe celstof 0 % / Ruw vet 0 %
/ Ruw as 7,18 % / Lysine 0 mg/kg / Methionine 0
mg/kg / Natrium 19600 mg/kg
SAMENSTELLING:
Glucose / Natriumchloride / Kaliumchloride /
Magnesiumsulfaat / Calciumchloride

1 zakje per liter drinkwater
- Tijdens de wedstrijdperiode: bij
het thuis komen zijn de duiven
zeer dorstig: verstrek zuiver
drinkwater + 1 eetlepel Glucose
+ Vitamins per liter water. Het
drinkwater voor thuiskomende
dieren moet vooraf op hoktemperatuur gebracht worden.
Na 2 uur het drinkwater
verversen en Recup-Lyt ter
beschikking stellen tot
‘s anderendaags
- Vóór zware fondvluchten: de dag
vóór het inkorven
- Tijdens de kweekperiode en
tijdens de ruiperiode: eenmaal
per week
- Bij darmproblemen:
dagelijks Recup-Lyt toedienen
tot de symptomen verdwijnen
Oplossing dagelijks verversen.
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ELEKTROLYTEN
Uniek mengsel van snel beschikbare dierlijke
eiwitten, mineralen, elektrolyten en vitamine B6

POT 500 g
Artn°: 460113

H EMOLY T 40
• Voor een snellere recuperatie en opbouw naar
de volgende vlucht
• Bevat 40 % hemoglobine houdende eiwitten
voor de aanmaak van lichaamseigen
hemoglobine
• Bevordert het zuurstoftransport naar de
spieren
De uithouding van een duif tijdens de vlucht hangt voor een groot
deel af van een efficiënte zuurstofbevoorrading naar de spieren.
Een tekort aan zuurstof geeft een verzuring en verminderde werking
in de spieren. Hemoglobine is het transportmiddel voor zuurstof en
duiven hebben een zeer hoge concentratie aan hemoglobine nodig in
het bloed. Een goed opneembare bron van ijzer is essentieel voor de
werking van hemoglobine. De eiwitten in HEMOLYT 40 bevatten alle
aminozuren en haemijzer (een goed opneembare natuurlijke
bron van ijzer) voor het aanmaken van lichaamseigen hemoglobine.
Het supplementeren van HEMOLYT 40 ondersteunt dus de vorming
van rode bloedcellen en bevordert een hoog hematocriet voor topprestaties. Het aanmaken van een rode bloedcel duurt gemiddeld 10
dagen. Het is dus belangrijk om 10 tot 14 dagen vóór de start van het
vluchtseizoen HEMOLYT 40 toe te dienen om de concentratie aan
hemoglobine optimaal te maken.

of

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 40 % / Ruwe celstof 0% / Ruw vet 0% /
Ruwe as 44 % / Lysine 44000 mg/kg / Methionine
16000 mg/kg / Natrium 105000 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Vitamine B6 10000 mg
SAMENSTELLING:
Hemoglobine-eiwit / Natriumchloride / Natriumcitraat / Calciumlactaat / Kaliumcitraat / Magnesiumsulfaat
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1 doseerlepel (= 10 g) per liter drinkwater of per ½ kg bevochtigd graan
of 's morgens en 's avonds 1 capsule/
duif in de bek.
Het is aan te raden om 10 tot 14 dagen
vóór de start van het vluchtseizoen
Hemolyt 40 toe te dienen als
oplaadfase. Daarna raden we aan
om Hemolyt 40 telkens vanaf de
dag na thuiskomst gedurende 2
dagen toe te dienen in het drinkwater of gedurende 4 voederbeurten op het voeder.
Opgelet : bij een te hoge drankopname kan Hemolyt 40 aanleiding
geven tot braakneigingen, dit echter
zonder verdere nadelige gevolgen
voor de conditie en het herstel.
Verhoogde werking door gelijktijdig
toedienen van BOOST X5.

VITAMINEN & AMINOZUREN
Uniek mengsel op basis van zwavelhoudende
aminozuren, biotine, sorbitol en vitamine B12

FLES 500 ml
Artn°: 480523

Waarom vitaminen en aminozuren?
Sportduiven worden traditioneel gevoederd met graanmengelingen,
en die zijn, hoe uitgebalanceerd ook, nooit in staat alle bouwstenen
aan te brengen die een duif nodig heeft voor een goede werking van
alle lichaamsfuncties. Net zoals mineralen, sporenelementen, zijn ook
vitaminen en aminozuren (vooral de essentiële) in onvoldoende mate
aanwezig in granen, peulvruchten en zaden. Belangrijke processen in
het duivenlichaam kunnen, door het ontstane tekort aan vitaminen
niet meer plaatsvinden. Vitaminen zijn dus levensnoodzakelijk. Tevens
zijn er een aantal essentiële aminozuren die het duivenlichaam niet
zelf kan aanmaken. Bevat een voedingsstof of een supplement alle
aminozuren die nodig zijn voor de opbouw van het lichaamseiwit dan
is ze volwaardig. Een andere belangrijke factor is dat het percentage
aan verteerbare aminozuren zo hoog mogelijk moet liggen. Er bestaat
immers een groot verschil in de kwaliteit van aminozuren en eiwitten.
Ook het efficiënt omzetten en benutten van de aangebrachte eiwitten
en vetten kan gestimuleerd worden door de toediening van o.a.
L-carnitine.

B - CHOL
•
•
•
•

bevordert inpluiming en rui
verhoogt eetlust en stofwisseling
activeert spijsvertering
helpt de leverwerking

Het verwijderen van schadelijke stoffen uit het lichaam van de duif
is noodzakelijk voor het behoud van een goede gezondheid. B-CHOL
stimuleert de galafscheiding en spijsvertering. Methionine en
choline bevorderen de afvoer van schadelijke stoffen en vetten uit
de lever. Na het uitscheiden van schadelijke stoffen uit de lever gaat
biotine de galafscheiding stimuleren en sorbitol de darmwerking
stimuleren. De combinatie van deze producten heeft een verbeterde
spijsvertering tot gevolg. Het is aan te raden B-CHOL toe te dienen
om de leverwerking te ondersteunen.
Door het toevoegen van vitamine B12 aan B-CHOL wordt het
algemeen metabolisme ondersteund en ontwikkelt de duif een
goede algemene conditie.
B-CHOL bevordert de rui door de aanwezigheid van zwavelhoudende
aminozuren, zoals methionine. Zwavelhoudende aminozuren zijn
essentieel voor de aanmaak van keratine, de bouwstof van de veren
en de huid.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 3,06 % / Ruwe celstof 0 % / Ruw
vet 0,18 % / Ruwe as 0 % / Lysine 0 mg/kg /
Methionine 19225 mg/kg / Natrium 109 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Choline (Cholinechloride) 30928 mg / Biotine
19,2 mg / Vitamine B12 19,2 mg
SAMENSTELLING:
Vloeibaar sorbitol / Sacharose

VITAMINEN & AMINOZUREN

2 flesdopjes (10 ml) per 1 liter
drinkwater
- In de ruiperiode: 2 dagen per week
- Na een behandeling:
5 opeenvolgende dagen
- Bij spijsverteringsstoornissen
Verhoogde werking door gelijktijdig
toedienen van SUPERVIT en/of
HEMOLYT 40.
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VITAMINEN & AMINOZUREN
Vloeibaar multi-vitaminen complex

Een complex van 10 vitaminen en
4 sporenelementen in poedervorm

DOOS 20 dubbelzakjes
Artn°: 460097

FLES 500 ml

DOOS 40 dubbelzakjes

Artn°: 460107

Artn°: 460098

DUCOLVIT
• ondersteunt de algemene gezondheid
• helpt bij de recuperatie
• helpt tijdens de kweek

Vitaminen zijn complexe organische stoffen die de duif nodig heeft
voor de regeling van biologische processen in het lichaam. Vitaminen
zijn uiterst noodzakelijk voor een goede gezondheid. Het merendeel
van de vitaminen kan de duif niet zelf aanmaken en moet dus via de
voeding opgenomen worden.

SUPERVIT SU PERVIT
•
•
•
•

ondersteunt de natuurlijke weerstand
ondersteunt de prestaties van de duif
ondersteunt de groei
helpt een optimale fysieke en psychische fitheid
te verwerven

Vitaminen zijn voedingscomponenten die geen directe energie
leveren, maar die wel essentieel zijn voor een goed verloop van
de stofwisseling. Bij zware inspanningen of tijdens de groei kan
de aanbreng van vitaminen via de voeding ontoereikend zijn en is
SUPERVIT aangewezen.
Naast vitaminen hebben sporenelementen een essentiële rol in het
metabolisme en de goede groei van de duif.
Om de kwaliteit van vitaminen en sporenelementen optimaal te
houden worden beide afzonderlijk, lucht- en waterdicht verpakt.
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ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 4,14 % / Ruwe celstof 0 % / Ruw vet 0,15 %
/ Ruwe as 6 % / Lysine 427 mg/kg / Methionine 667
mg/kg / Natrium 0 mg/kg

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 0,35 % / Ruwe celstof 0 % / Ruw vet 0,3 %
/ Ruwe as 0 % / Lysine 0 mg/kg / Methionine 0 mg/
kg / Natrium 160 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN /KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E 672 - Vitamine A 500000 I.E. / E 671 - Vitamine D3
40000 I.E. / 3a700 - Vitamine E 910 mg / Vitamine
B1 180 mg / Vitamine B2 300 mg / Vitamine B6 165
mg / Vitamine K 125 mg / Vitamine B12 0,5 mg / E
300 - Vitamine C 2000 mg / D-pantotheenzuur 2000
mg / Nicotinezuur 1000 mg
SAMENSTELLING:
Vloeibaar sorbitol / Glycerine
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6 flesdopjes (30 ml) per liter
drinkwater:
- Gedurende het hele jaar: eenmaal
per week
- Gedurende periodes met 		
verhoogde behoefte aan
vitaminen (zwakte, kweek, zware
inspanningen): tweemaal per
week
Oplossing dagelijks verversen.

TOEVOEGINGSMIDDELEN /KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen: 	
E 672 - Vitamine A 5333000 I.E. / E 671 - Vitamine D3
300000 I.E. / 3a700 - Vitamine E 8000 mg / Vitamine
B1 650 mg / Vitamine B2 1900 mg / Pantotheenzuren 5500 mg / Niacine 14400 mg / Vitamine B6 1200
mg / Vitamine B12 6 mg / Folinezuur 170 mg / E 5 Mangaan (Mangaan(II)-sulfaat, Monohydraat)
8200 mg / E 6 - Zink (Zinksulfaat, Monohydraat)
8000 mg / E 4 - Koper (Koper(II)-sulfaat, Pentahydraat) 1050 mg / E 1 - IJzer (IJzer(III)ammonium
citraat) 10000 mg
SAMENSTELLING:
Lactose / Magnesiumsulfaat

1 dubbelzakje per 2 liter water (of per
kg voeder, bevochtigd met olie-mix):
- Wedstrijdduiven: eenmaal per week
(bij voorkeur midden in de week)
- Kweekduiven (vanaf het koppelen):
eenmaal per week
- Jonge duiven: eenmaal per week
- Na behandeling:
2 dagen na elkaar
- Tijdens de rui: eenmaal per week
Oplossing dagelijks verversen.

Wateroplosbare vitaminen en aminozuren

Vitaminepil voor duiven verrijkt met L-carnitine

FLES 250 ml
Artn°: 460505

DOOS 50 Pillen

FLES 500 ml

Artn°: 460081

Artn°: 460513

OMNIFORM

FORMA-VIT
+ L-Carnitine

• aanscherpen van de conditie
• voor het verkrijgen van maximale energie
• snelle recuperatie van vermoeide en uitgeputte
duiven
• bevordert het uithoudingsvermogen
• helpt de spierwerking

• voorziet in een optimale energievoorziening
tijdens de wedstrijd
• voorziet in noodzakelijke vitaminen tijdens de
wedstrijd
• stimuleert kropmelkproductie tijdens de kweek

Duiven in competitie of tijdens de kweekperiode hebben een grotere
behoefte aan vitaminen en aminozuren. De unieke samenstelling aan
vitaminen en aminozuren in OMNIFORM zorgt voor een optimale
conditie en de opbouw van reserves. Door de hoge biologische
beschikbaarheid van vrije aminozuren wordt de eiwitbalans bij
uitgeputte duiven heel vlug hersteld. De stofwisseling wordt sneller
geactiveerd met een groter uithoudingsvermogen tot gevolg.

Het volledige vitaminencomplex aangedragen door FORMA-VIT
pillen is essentieel voor de duif in periodes van zware inspanning
zoals tijdens wedstrijden en tijdens de kweek. Het toevoegen
van L-carnitine verzekert een verhoogde productie en optimale
samenstelling van kropmelk. Tijdens de wedstrijd zorgt L-carnitine
voor een verminderde productie van melkzuur bij de vetverbranding.
Wat betekent dat de duiven hun spieren langer kunnen benutten
en dat ze langer kunnen vliegen aan optimale snelheid zonder
spierkrampen.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 4,79 % / Ruw vet 1,02 % / Ruwe as 0,41
% / Lysine 3150 mg/kg / Methionine 1575 mg/kg /
Natrium 1400 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E 672 - Vitamine A 1500000 I.E. / E 671 - Vitamine D3
80000 I.E. / Vitamine B1 250 mg / Vitamine B2 250
mg / Vitamine B6 150 mg / Vitamine B12 1 mg / E 300 Vitamine C 10000 mg / 3a700 - Vitamine E 15000
mg / Vitamine K3 25 mg / Vitamine PP 200 mg
/ Biotine 3 mg / Cholinechloride 21073 mg /
D- Pantotheenzuur 500 mg / L-Cystin 200 mg /
L-Tryptophaan 300 mg / L-Arginine 1252 mg / LThreonine 840 mg / L-Isoleucine 800 mg / L-Leucine
1500 mg / L-Valine 800 mg / L-Histidine 400 mg /
L-Tyrosine 400 mg / Glycine 1752 mg / L-Glutamine
4000 mg / Asparagine 1752 mg / L-Proline 800 mg /
L-Serine 800 mg / L-Alanine 2500 mg
SAMENSTELLING:
Vloeibaar sorbitol / Glycerine

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 11,91 % / Ruwe celstof 3,79 % / Ruw
vet 9,07 % / Ruwe as 1,55 % / Lysine 0 mg/kg /
Methionine 0 mg/kg Natrium 200 mg/kg

2 flesdopjes (10 ml) per 1 liter
drinkwater
- tijdens het vluchtseizoen: de dag
voor inkorven
- tijdens de kweekperiode: eenmaal
per week
Verhoogd effect door toediening
samen met OROVITAL

TOEVOEGINGSMIDDEL/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
L-Carnitine 155000 mg / E 672 - Vitamine A
5500000 I.E. / E 671 - Vitamine D3 550000 I.E.
/ 3a700 - Vitamine E 26000 mg / Vitamine
B1 900 mg / Vitamine B2 1100 mg / Pantotheenzuur 5500 mg / Vitamine B6 1500 mg /
Vitamine B12 6,6 mg / E 300 - Vitamine C 47000 mg
/ Vitamine K3 700 mg / Nicotinamide 28000 mg /
Biotine 9,5 mg / Choline (choline bitartraat) 43300
mg / Foliumzuur 710 mg
SAMENSTELLING:
Lactose / Cellulose

VITAMINEN & AMINOZUREN

1 pil rechtstreeks in de bek
- Vitesse: de dag vóór het inkorven
- Halve Fond en Fond: de dag vóór
het inkorven en de dag van het
inkorven.
- Bij verminderde conditie of na
behandeling: tweemaal per week
- In de rui- en kweekperiode:
tweemaal per week
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VITAMINEN & AMINOZUREN
Vloeibaar carnitine-preparaat verrijkt met
vitaminen, aminozuren en choline

Conditiepoeder, combinatie van vitaminen,
aminozuren, sporenelementen en
rode bietenpoeder

DOSEERFLES 250 ml

POT 350 g

Artn°: 460080

Artn°: 460094

CARM I N E


• prestatieverbetering
• geeft extra energie
• stimuleert productie van kropmelk

Tijdens de vlucht verbruikt de duif veel energie. Met de nodige
reserves presteert ze optimaal. CARMINE is een uitgebalanceerde
oplossing van aminozuren en vitaminen, gesupplementeerd met
L-carnitine en choline. L-carnitine voorziet de mitochondriën, de
energieproducenten van het lichaam, van voldoende voedingsstoffen
voor de productie van extra energie. Door het toedienen van
CARMINE wordt er minder melkzuur in de spieren aangemaakt en
heeft de duif een langer uithoudingsvermogen tijdens de vlucht.
Choline heeft een centrale functie in de regularisatie van het
vetmetabolisme. Door een geoptimaliseerd vetmetabolisme
produceert de duif meer kropmelk van hogere kwaliteit.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 4,79 % / Ruw vet 1,02 % / Ruwe as 0,41
% / Lysine 3150 mg/kg / Methionine 1575 mg/kg /
Natrium 1400 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
L- Carnitine 45000 mg / E 672 - Vitamine A 1500000
I.E. / E 671 - Vitamine D3 80000 I.E. / Vitamine B1
250 mg / Vitamine B2 250 mg / Vitamine B6 150 mg /
Vitamine B12 1 mg / E 300 - Vitamine C 10000 mg /
3a700 - Vitamine E 15000 mg / Vitamine K3 25 mg /
Vitamine PP 200 mg / Biotine 3 mg / Cholinechloride 45000 mg / D- Pantotheenzuur 500 mg / L-Cystin
200 mg / L-Tryptofaan 300 mg / L-Arginine 1252 mg
/ L-Threonine 840 mg / L-Isoleucine 800 mg / L-Leucine 1500 mg / L-Valine 800 mg / L-Histidine 400 mg
/ L-Tyrosine 400 mg / Glycine 1752 mg / L-Glutamine
4000 mg / Asparagine 1752 mg / L-Proline 800 mg /
L-Serine 800 mg / L-Alanine 2500 mg
SAMENSTELLING:
Vloeibaar sorbitol / Glycerine
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FORM - M IX PLU S

+ L- C arnitine



•
•
•
•

bevordert op natuurlijke wijze de conditie
ondersteunt de prestaties
ondersteunt de natuurlijke weerstand
verbetert de uithouding bij prestaties

Vitaminen zijn levensnoodzakelijk, ze zetten voedsel om in energie,
ze hebben een functie bij groei en herstel van weefsel. Daarnaast
helpen ze de duif weerstand op te bouwen. De unieke samenstelling
van de aminozuren en vitaminen in FORM-MIX PLUS zorgt voor een
optimale conditie en de opbouw van reserves. De rode biet zorgt
ervoor dat de uithouding bij prestaties tot 16% verbetert. Rode
biet is een nitraatrijke groente en juist die nitraten zorgen voor
een efficiënter gebruik van de beschikbare hoeveelheid zuurstof.
De nitraten worden in het lichaam omgezet tot nitriet en dan tot
stikstofmonoxide (NO). NO zorgt voor een bloeddrukverlagende
werking en speelt tegelijk een rol in de lichaamseigen bacteriële
afweer. Rode biet vermindert ook het zuurstofverbruik tijdens een
inspanning zodanig dat de duiven het vliegen 16% langer kunnen
volhouden.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 2.7% / Ruwe celstof 0.1% / Ruw vet 0.6%/
Ruwe as 3.5% / Lysine 12000 mg/kg / Methionine
20000 mg/kg / Natrium 0 mg/kg

1 doseermaat (10 ml) per 1 liter
drinkwater
- Vitesse: gedurende 3 dagen voor
de dag van inkorving
- Halve fond: gedurende 4 dagen
voor de dag van inkorving
- Fond: gedurende 7 dagen voor de
dag van inkorving
De dag van de inkorving steeds
zuiver water ter beschikking stellen.

+ RED B EETROOT

TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E 672 - Vitamine A 3000000 IE / E 671 - Vitamine D3
220000 IE / 3a700 - Vitamine E 7700 mg / Vitamine
K3 670 mg / Vitamine B1 880 mg / Vitamine B2 3500
mg / Calcium-D-pantothenaat 2400 mg / Vitamine
B6 1300 mg / Vitamine B12 6 mg / E 300 - Vitamine C 13000 mg / Niacine 17500 mg / Folinezuur
330 mg / Biotine 33 mg / E 1 - IJzer (IJzersulfaat,
monohydraat) 2500 mg / E 4 - Koper (Koper(II)sulfaat, pentahydraat) 500 mg / E 5 - Mangaan
(Mangaan(II)-sulfaat, monohydraat) 5000 mg / E
6 - Zink (Zinksulfaat, Monohydraat) 4500 mg / E 2
- Jodium (Calciumjodaat, anhydraat) 100 mg
SAMENSTELLING:
Lactose / Rode bietenpoeder (5%) / Glucose

Bevochtig uw granen met 1 eetlepel
FORM-OIL PLUS op 1 kg voeder. Voeg
er 1 eetlepel FORM-MIX PLUS poeder
aan toe, flink roeren en 1 à 2 uur
laten drogen.
- Wedstrijdperiode: 1 dag per week
(zowel ’s morgens als ’s avonds) en
bij voorkeur een 2-tal dagen voor
de inkorvingsdag
- Jonge duiven: vanaf het spenen 1
dag per week (zowel ’s morgens als
’s avonds)
- Kweek- en ruiperiode: 2 dagen
per week (zowel ’s morgens als ’s
avonds)
- Tentoonstellingsduiven: buiten het
tentoonstellingsseizoen 1 dag per
week. Tijdens het tentoonstellingsseizoen 2 dagen per week
(’ s morgens en ’s avonds)

ENERGIE & SPIEROPBOUW
PRESTATIE
Tarwekiemolie verrijkt met de vitaminen A,
D3 en E (vruchtbaarheidsvitamine)

Duivenliefhebbers zijn jaar in jaar uit op zoek naar producten om de
vliegprestaties op een of andere manier te kunnen bevorderen.
Belangrijk hierbij is te onthouden dat goede prestaties slechts
mogelijk zijn met kwaliteitsduiven die in optimale gezondheid
verkeren. Atletische prestaties op hoog niveau vereisen een efficiënt
gebruik van grote hoeveelheden energie voor de spiercontracties.
De energie wordt door de spiercellen gehaald uit de verbranding van
vetten, koolhydraten en eiwitten. Deze energie wordt dan nadien
in de lichaamscellen opgeslagen onder de vorm van ATP (adenosine
trifosfaat). De noodzakelijke energie-aanbreng kan dus verhoogd
worden door het gebruik van oliën. Hierbij is het belangrijk om de
omega 3 en omega 6 vetzuren in de juiste verhouding toe te dienen.
Extra toediening van vitamine E zorgt niet alleen voor een verhoogde
drift, maar ook voor minder afvalstoffen in de cellen.

FLES 250 ml
Artn°: 460103

FERTI-OIL
• vermindert het risico op onbevruchte eieren
• bevordert een gelijktijdige en vlotte leg
• stimuleert de drift bij weduwnaars

Tarwekiemolie is het voedingsmiddel dat het rijkst is aan vitamine
E. Naast de antioxidantia vitamine E en selenium bevat het ook
bètacaroteen, een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren en
hoogwaardige lecithine. De combinatie van deze componenten
met de juiste hoeveelheden vitamine A en D3 heeft in de kweek
een dubbel effect: de duiven worden driftiger en zullen allemaal
ongeveer op hetzelfde tijdstip met eieren komen. Daarenboven is de
kans op onbevruchte eieren veel kleiner. De weduwnaar krijgt meer
drift en bereikt een hogere formegraad.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit < 0,3 % / Ruwe celstof < 0,5 % / Ruw
vet 99,6 % / Ruwe as < 0,4 % / Lysine 0 mg/kg /
Methionine 0 mg/kg / Natrium < 200 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E 672 – Vitamine A 500000 I.E. / E 671 – Vitamine D3
100000 I.E. / 3a700 – Vitamine E 2000 mg
SAMENSTELLING:
Tarwekiemolie (98,77 %) / Maïskeimolie

ENERGIE & SPIEROPBOUW

1 koffielepel (5 ml) per kg graan
- ter voorbereiding van de kweek:
dagelijks toedienen vanaf 8 dagen
vóór de koppeling tot aan de leg
van het tweede ei.
- Voor de weduwnaars: op het einde
van de week een tweetal dagen
Dagelijks vers aanmaken.
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ENERGIE & SPIEROPBOUW
PRESTATIE
Levertraancapsules met extra vitamine E

POT 300 capsules

FLES 500 ml

Artn°: 460082

Artn°: 460106

FIT-OIL


Energierijk oliemengsel op basis van
14 verschillende oliën

Extra Vitamine E

• ondersteunt de vruchtbaarheid
• wekt drift op bij weduwnaars
• bevordert de groei van jonge duiven

FIT-OIL is een natuurlijke bron van vitamine A en D3 en is rijk aan
poly-onverzadigde vetzuren, zoals essentiële omega 3-vetzuren
. Vitamine A of retinol is belangrijk bij de opbouw van de huid, de
vruchtbaarheid en groei. Bij jonge duiven is vitamine D3 essentieel
voor de goede ontwikkeling van het beendergestel. Het extra
toevoegen van vitamine E (vruchtbaarheidsvitamine) bevordert de
drift. Vitamine E, een sterk antioxidant, en omega 3-vetzuren komen
de algemene gezondheid van uw duiven ten goede.
Daarenboven is FIT-OIL een goede bron van fosfor en jodium. Beide
mineralen bevorderen weerstand en energie.

FORM - OI L PLU S


• helpt de conditie op te bouwen
• helpt het afweersysteem te versterken
• ideale energieaanbrenger

FORM-OIL PLUS bestaat uit 14 verschillende oliën rijk aan omega 3en omega 6-vetzuren. Omega 3- en omega 6-vetzuren zijn essentiële
vetzuren die de duif niet zelf kan aanmaken, en die dus uit de voeding
gehaald moeten worden. De juiste verhouding aan omega 3- en
omega 6-vetzuren is belangrijk voor een goede werking van de cellen
in het duivenlichaam. De oliën zijn belangrijke bouwstoffen voor het
zenuwstelsel en de celwanden. Daarnaast zijn vetten van belang bij de
aanmaak van hormonen en voorzien ze de duif van energie.
FORM-OIL PLUS bevat ook hoogwaardige lecithine. Lecithine helpt de
vetten te verteren en om te zetten naar energie, noodzakelijk voor een
goede vlucht. Daarnaast bevat FORM-OIL PLUS extra bètacaroteen.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 0,67% / Ruwe celstof 0% /
Ruw vet 99,8% / Ruwe as 0,65% / Lysine 0 mg/kg /
Methionine 0 mg/kg/ Natrium < 100 mg/kg
ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 18,12 % / Ruwe celstof 18,20 % / Ruw
vet 0,05 % / Ruwe as 0,03 % / Lysine 7886 mg/kg
/ Methionine 1126 mg/kg / Natrium < 100 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
3a700 - Vitamine E 38723 mg
SAMENSTELLING:
Levertraan (63,8 %) / Gelatine
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1 capsule rechtstreeks in de bek
- in de kweek: vanaf 8 dagen voor
het koppelen tot aan de leg van het
tweede ei dagelijks
- in het speelseizoen: de laatste 3
dagen voor de inkorving
- jonge duiven in de opgroei:
tweemaal per week

TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E 160a – Bètacaroteen 500 mg
Technologische toevoegingsmiddelen:
E 320 BHA 480 mg / E 310 Propylgallaat 160 mg
SAMENSTELLING:
Arachideolie / Distelolie / Druivenpitolie / Olijfolie /
Koolzaadolie / Sojalecithine / Maïsolie / Sesamolie
/Tarwekiemolie / Zalmolie / Zonnebloemolie /
Lijnzaadolie / Palmolie / Knoflookolie

Bevochtig uw granen met 1 eetlepel
FORM-OIL PLUS op 1 kg voeder. Voeg
er 1 eetlepel FORM-MIX PLUS poeder
aan toe, flink roeren en 1 à 2 uur
laten drogen. FORM-OIL PLUS kan
uitsluitend via de granen toegediend
worden (NIET in het drinkwater).
- Vluchtseizoen : 2 à 3 maal per week
FORM-OIL PLUS over het voeder
mengen
- Jonge duiven: 2 maal per week
FORM-OIL PLUS over het voeder
mengen

Uniek mengsel van natuurlijke producten met o.a.
aminozuren, druivenpitextracten , ginseng en
gamma-oryzanol voor een maximale ondersteuning
van spieren en productie van energie tijdens de
vlucht
POT 500 g
Artn°: 460116

POT met 350 capsules
Artn°: 460120

BOOST X 5
•
•
•
•

spieropbouwende werking
minder spierafbraak tijdens de vlucht
verhoogd uithoudingsvermogen
ondersteunt de immuniteit

Tijdens de vlucht verbruiken duiven heel wat energie. Daarvoor
hebben hun spieren een constante aanvoer van ATP (adenosine
trifosfaat = brandstof voor de cel) nodig. De spieren kunnen
verschillende energiebronnen aanspreken om ATP aan te
maken: phospocreatine, glycogeen, glucose uit het bloed
en vetzuren uit het vetweefsel. Gamma-oryzanol heeft een
(anabole) weefselopbouwende werking en zorgt voor meer kracht en
verhoogde spiermassa. Daarnaast heeft gamma-oryzanol een sterke
anti-oxidatieve werking. BOOST X5 bevat tevens BCAA (vertakte
aminozuren) die voornamelijk worden gebruikt als energiebron in de
spieren met een verminderde vermoeidheid als gevolg. BOOST X5 is
tevens rijk aan glutamine, wat een belangrijke rol speelt in het opslaan
en de productie van glycogeen, een keten van glucosemoleculen.
Deze ketens worden bij krachtinspanningen als eerste energiereserve
in de spiercel aangesproken.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 21 % / Ruwe celstof 7 % / Ruw vet 15 %
/ Ruwe as 8 % / Gamma-Oryzanol 2210 mg/kg /
Glutamine/Glutaminzuur 15831 mg/kg / Isoleucine
1497 mg/kg / Leucine 2883 mg/kg / Valine 1650 mg/
kg / Lysine 696 mg/kg / Methionine 854 mg/kg /
Calcium 422 mg/kg / Natrium 79 mg/kg / Fosfor
63 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
L-carnitine 35000 mg
SAMENSTELLING:
Gestabiliseerde rijstzemelen (bron van GammaOryzanol) / Gehydrolyseerd tarwegluteneiwit /
Siberische ginseng (1 %) / Druivenpit

2 dagen per week op het voeder toe
te dienen (1 maatlepel = 15 g op 0,5
kg bevochtigd graan) of 's morgens
en 's avonds 1 capsule per duif in de
bek opsteken.
Verhoogde werking door gelijktijdig
toedienen van HEMOLYT 40.

ENERGIE & SPIEROPBOUW
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NATUURPRODUCTEN
De duivensport is heden ten dage niet meer te vergelijken met een
halve eeuw geleden. We mogen echter niet vergeten om onze duiven
toch zo dicht mogelijk bij de natuur te houden. Vele liefhebbers
denken soms maar al te vaak dat toedienen van medicatie zonder
gevaren is, maar neem gerust van ons aan dat medicatie moet
beschouwd worden als een noodzakelijk kwaad. Daarom raden wij
aan om eens het seizoen voorbij is de medicijnenkast op slot te doen
en de natuur zijn gang te laten gaan.
Bij het toedienen van natuurproducten zoals o.a. look, biergist,
echinacea, ginseng, enz. moeten we er steeds rekening mee houden
dat dergelijke natuurproducten slechts een invloed hebben als ze
gedurende een langere periode en op regelmatige basis worden
toegediend.

Darmstabilisator op basis van oregano en
natuurlijke zuren

FLES 250 ml
Artn°: 460524

ECOCU RE


• helpt een gestoorde darmwerking te 		
voorkomen
• verbetert de kwaliteit van het drinkwater
• te gebruiken in gevallen van slappe mest

Lookolie

FLES 250 ml
Artn°: 460104

GARLIC OI L
• werkt conditiebevorderend
• stimuleert de bloedcirculatie in het 		
lichaam
• verbeterde werking van het ademhaling- en
spijsverteringstelsel

ECOCURE bevat naast een aantal natuurlijke organische zuren, de
geconcentreerde olie van de plant Origanum hyrti. Door het aanzuren
van drinkwater wordt de ontwikkeling van schadelijke microorganismen verhinderd. Opname van ECOCURE bevordert een
normale maag- en darmzuurtegraad. De zuurtegraad in de darm
wordt optimaal voor de nuttige darmbacteriën en is duidelijk minder
gunstig voor de ontwikkeling van ziekteverwekkende kiemen.
De geconcentreerde olie van Origanum hyrti bevat fenolen die een
stabiliserende en beschermende werking hebben ter hoogte van de
darm.

Knoflook (Allium Sativum) is doorheen de geschiedenis
waarschijnlijk wel de meest gebruikte plant omwille van zijn brede
gezondheidsbevorderende werking.
Knoflook bevat unieke en zeer werkzame zwavelverbindingen,
waarvan de voornaamste allicine is. Daaraan dankt de plant dan ook
haar heilzame eigenschappen.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 0 % / Ruwe celstof 0 % / Ruw vet 100 % /
Ruwe as 0 % / Lysine 0 mg/kg / Methionine 0 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
3a700 - Vitamine E 1400 mg
SAMENSTELLING:
Sojaolie / Lookolie
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ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 0 % / Ruwe celstof 0 % / Ruw vet 1,18 % /
Ruwe as 0,04 % / Lysine 0 mg/kg / Methionine 0 mg/
kg / Natrium 121 mg/kg

1 koffielepel per kg graan, in combinatie met bv. B-Pure
- Winter-, Kweek- en vluchtperiode:
1 dag per week
- voorbereiding vluchtseizoen: 1
volledige week
- Ruiperiode: 2 dagen per week
Dagelijks vers aanmaken

TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Sensoriële toevoegingsmiddelen:
Origanum heracleoticum L. etherische olie 4940 mg
Technologische toevoegingsmiddelen:
E 270 - Melkzuur
SAMENSTELLING:
Propyleenglycol / Vloeibaar sorbitol

2 flesdopjes (10 ml) per 1 Liter
drinkwater
- bij jonge duiven: driemaal per
week
- bij oude duiven: éénmaal per week

Een geoptimaliseerde kruidenthee

Optimale selectie van kruiden en zaden

DOOS 300 g

DOOS 300 g

Artn°: 460100

Artn°: 460101

COLOM B I N E TEA

M UTA- SEED 



•
•
•
•
•
•

werkt bloedzuiverend
ondersteunt de lever
bevordert de spijsvertering
verhoogt de weerstand
bevordert de donsrui
brengt uw duiven in een goede algemene
conditie

COLOMBINE TEA bevat 15 kruiden met specifieke eigenschappen.
De actieve bestanddelen van de geselecteerde plantendelen (bloem,
blad, zaden of wortels) komen de algemene gezondheid van de
duiven ten goede.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 12,9 % / Ruwe celstof 20,6 % / Ruw vet 4,6
% / Ruwe as 7,2 % / Lysine 1800 mg/kg / Methionine
5600 mg/kg / Natrium 400 mg/kg
SAMENSTELLING:
St-Janskruid (Hypericum perforatum herba) / Braam
(Rubus fruticosus folium) / Duizendblad (Achillea
millefolium herba) / Witte dovenetel (Lamium
album herba) / Stinkende gouwe (Chelidonium majus
herba) / Alsem (Artemisia absinthium herba) /
Hazelaar (Corylus avellana folium) /
Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare herba) /
Wilde Tijm (Thymus serpyllum herba) / Grote
weegbree (Plantago major herba) / Sarsaparillawortel (Smilax medica radix) / Goudsbloem
(Calendula officinalis flor) / Salieblad (Salvia
officinalis folium) / Karwij (Carum carvi semen)

• bevordert de rui
• bevordert de donsrui

De rui is een zeer belangrijke periode voor de duif. Een duif die niet
goed door de rui komt zal niet goed in de veren zitten en bijgevolg
moet men er geen grote dingen meer van verwachten. Bij de rui
komen alle zwakke kanten naar voren die in een duivenlichaam
verborgen zitten. MUTA-SEED is een 100% natuurlijk middel,
zo samengesteld dat het in combinatie met COLOMBINE TEA het
duivenlichaam optimaal ondersteunt in deze belangrijke fase.

Kook 1 of meerdere liters drinkwater. Voeg er 1 eetlepel
COLOMBINE TEA + 1 koffielepel
Muta-Seed per liter aan toe. Laat
15 minuten trekken, giet door een
zeefje en stel het, na afkoeling,
ter beschikking aan de duiven.
- De eerste week van het
weduwschap: 8 dagen zonder
onderbreking.
Hierdoor wordt de donsrui extra
gestimuleerd.
- Tijdens het vluchtseizoen:
• de dag voor de inkorving: voeg er
1 eetlepel Glucose + Vitamins
per liter aan toe
- Tijdens de rui: een startkuur van
8 dagen en nadien 2 dagen per
week
- Jonge duiven: het jaar door 2
dagen per week
Voor een optimale werking wordt
aanbevolen COLOMBINE TEA altijd
samen met Muta-Seed te gebruiken.
Oplossing dagelijks verversen.

NATUURPRODUCTEN

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 19,1 % / Ruwe celstof 19,6 % / Ruw
vet 11,3 % / Ruwe as 5,5 % / Lysine 2500 mg/kg /
Methionine 9000 mg/kg / Calcium 63000 mg/kg /
Natrium 400 mg/kg
SAMENSTELLING:
St-Janskruid (Hypericum perforatum herba) /
Grote weegbree (Plantago major semen) / Peenzaad
(Daucus carota semen) / Peterselie (Petroselium
sativum semen) / Lijnzaad (Linum usitatissimum
semen) / Korianderzaad (Coriandrum sativum
semen)

Kook water en voeg er nadien per
liter gekookt water 1 koffielepel
MUTA-SEED en 1 eetlepel Colombine
Tea aan toe.
Laat 15 minuten trekken, giet door
een zeefje en zet na afkoeling als
enige drank ter beschikking.
- Vluchtseizoen: 14 dagen vóór de
seizoensstart: 8-daagse kuur
- Tijdens het vluchtseizoen: eenmaal
per week
- Ruiperiode: 8-daagse ruikuur,
daarna 2 dagen per week
- Winterperiode: eenmaal per week
- Jonge duiven: het jaar door 2
dagen per week
Voor een optimale werking wordt
aanbevolen MUTA-SEED altijd samen
met Colombine Tea te gebruiken.
Oplossing dagelijks verversen en
drinkpotten reinigen.
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NATUURPRODUCTEN
Gedroogde hoogwaardige biergist verrijkt met
vitaminen

Kruidendrank verrijkt met spirulina en
prebiotica

POT 500 g

FLES 1000 ml

Artn°: 460099

Artn°: 460111

B - PU RE
• verhoogt de forme
• verbetert de trainingslust bij jonge duiven

Biergist (Saccharomyces cerevisiae) is een zeer waardevol
voedingssupplement dankzij het hoog gehalte aan essentiële
aminozuren en de rijkdom aan vitaminen-B, mineralen en
sporenelementen.
B-PURE bevat naast de hoogwaardige gist een uitgebalanceerde
hoeveelheid vitaminen die de duif nodig heeft voor de regeling van
biologische processen in het lichaam.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 45,4 % / Ruwe celstof 0,9 % / Ruw vet
0,4 % / Ruwe as 6,8 % / Lysine 31200 mg/kg /
Methionine 4900 mg/kg / Natrium 1080 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E 672 - Vitamine A 275000 I.E. / E 671 - Vitamine D3
55000 I.E. / E 300 - Vitamine C 750 mg / 3a700 Vitamine E 625 mg / Vitamine K3 22 mg / Vitamine B1 50 mg / Vitamine B2 96 mg / Calcium-Dpantothenaat 300 mg / Vitamine B6 113 mg /
Vitamine B12 0,15 mg / Niacine 875 mg / Folinezuur
10 mg / Biotine 4 mg / Choline 10813 mg
SAMENSTELLING:
Biergist-Saccharomyces cerevisiae (97%) / Natrium
chloride
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1 eetlepel B-PURE mengen met 1 kg
granen, waarop vooraf 1 eetlepel
Form-Oil Plus (oliemix) of Garlic Oil
aangebracht werd
- Het hele jaar door eenmaal per
week
Dagelijks vers aanmaken.

H ERBOL AN
•
•
•
•
•

voor een optimale conditie
voor een verhoogde weerstand
groter uithoudingsvermogen
ondersteunt een goede darmwerking
houdt de duiven op natuurlijke wijze gezond

HERBOLAN is een drank op basis van gezondheidsbevorderende
organische zuren.
De prebiotica (mannan-oligosachariden,
β-glucanen) voorzien de gezonde bacteriën van de darm
in voedingsstoffen zodat er een optimale spijsvertering en
mestconsistentie is. Daarenboven bevat HERBOLAN spirulina. Een
alg die behoort tot de rijkste voedingsbronnen op aarde. Ze zijn niet
alleen rijk aan gezondheidsondersteunende carotenoïden, maar
bevatten nog heel wat andere essentiële voedingsstoffen. Ze bevatten
10 vitaminen, 8 mineralen en 18 aminozuren (essentiële en nietessentiële). Spirulina bevat verder een hele reeks sporenelementen en
essentiële vetzuren. Al deze nutriënten zijn gemakkelijk verteerbaar
en worden snel in het lichaam geabsorbeerd.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 0,98 % / Ruwe celstof 0 % / Ruw vet 0,17
% / Ruwe as 0,41 % / Lysine 0 mg/kg / Methionine
0 mg/kg / Natrium 661 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoeginsmiddelen: Betaïne
Technologische toevoegingsmiddelen:
E 270 - Melkzuur / E 330 - Citroenzuur
SAMENSTELLING:
Propyleenglycol / Appelzuur / Fosforzuur /
β-glucanen / Mannan-oligosachariden / Spirulina /
St-Janskruid (Hypericum perforatum herba) / Grote
weegbree (Plantago major semen) / Peenzaad
(Daucus carota semen) / Peterselie (Petroselium
sativum semen) / Duizendblad (Achillea millefolium herba) / Wilde Tijm (Thymus serpyllum herba)
/ Lijnzaad (Linum usitatissimum semen) / Korianderzaad (Coriandrum sativum semen) / Stinkende
gouwe (Chelidonium majus herba) / Karwij (Carum
carvi semen) / Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare herba) / Sarsaparillawortel (Smilax medica
radix) / Witte dovenetel (Lamium album herba) /
Braam (Rubus fruticosus folium) / Hazelaar (Corylus
avellana folium) / Goudsbloem (Calendula officinalis flor) / Alsem (Artemisia absinthium herba) / Salie
(Salvia officinalis folium)

1 eetlepel (= 15 ml) per liter
drinkwater
- tijdens de rui een- tot tweemaal
per week
- tijdens het vluchtseizoen: een- tot
tweemaal per week
- jonge duiven: drie- tot viermaal per
week
Oplossing dagelijks verversen.

Darmconditioner met prebiotica en probiotica

Vitessepil op basis van kruiden

POT 300 g

DOOS 256 pillen

Artn°: 460091

Artn°: 460112

DIG ESTAL

SUPRA PILLS

+ Florastimul

• herstelt de werking van de natuurlijke
darmflora
• remt de groei van ziekteverwekkende bacteriën

In het spijsverteringskanaal van de duif bevinden zich bacteriën
die essentieel zijn voor een goede vertering. Bij een gezonde
duif overheersen deze goedaardige bacteriën. Overheersen
echter de ziekteverwekkende bacteriën, dan zal de duif waterige
uitwerpselen hebben met verlies van grote hoeveelheden vocht
en elektrolyten tot gevolg. Door het geven van antibiotica zullen
zowel de goede als de kwaadaardige bacteriën gedood worden.
DIGESTAL dient als voeding voor de goedaardige darmflora
(probiotica) en zal er tevens voor zorgen dat de ziekteverwekkende bacteriën zich niet meer aan de darmwand kunnen
vasthechten, zodat de natuurlijke darmflora zich kan herstellen.

• helpt prestatie van de sportduif verbeteren
• bevordert de weerstand

SUPRA PILLS zijn een selectie van natuurlijke kruiden die een extra
zweepslag geven om de duiven nog sneller te laten vliegen.
SUPRA PILLS bevatten ondermeer Fenegriek (Grieks hooi). Fenegriek
is rijk aan ijzer en koper, waardoor het prestaties kan verbeteren.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 4,56 % / Ruwe celstof 7,03 % / Ruw
vet 1,23 % / Ruwe as 12,81 % / Lysine 0mg/kg /
Methionine 0 mg/kg / Natrium 38400 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E 6 - Zink (Zinkoxide) 6675 mg
Darmflorastabilisatoren:
4b1820 - Bacillussubtilis C-3102 (DSM 15544) 1 x
1011 CFU
SAMENSTELLING:
Citruspulp / Druivensuiker / Natriumchloride /
Mannan-oligosachariden (MOS)

1 maatlepel per kg voeder. Vooraf
het voeder bevochtigen met bv.
FERTI-OIL of FORM-OIL PLUS
- In alle gevallen van dunne mest
- Bij jonge duiven: vanaf het spenen
preventief twee- tot driemaal per
week
- Bij thuiskomen na de vlucht:
gedurende 2 dagen
Dagelijks vers aanmaken.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 4,4 % / Ruwe celstof 29,07 % / Ruw vet
2,77 % / Ruwe as 7,57 % / Lysine 26400 mg/kg / Methionine 5700 mg/kg / Natrium 20700 mg/kg
SAMENSTELLING:
Jeneverbes poeder (Juniperi fructus pulvis) / Fenegriek poeder (Trigonella foenigraeci semen pulvis)
/ Aloe poeder (Aloe pulvis) / Salie poeder (Salviae
folium pulvis) / Anijszaad poeder (Anisi semen
pulvis) / Cellulose

NATUURPRODUCTEN

1 pil rechtstreeks in de bek
- Jonge duiven: de dag van inkorving
- Snelheidsvluchten: de dag voor
inkorving
- Halve fond vluchten: de laatste 2
dagen voor de dag van inkorving
én de dag van inkorving
Fond vluchten: 2 pillen de dag vóór
de inkorving en 1 pil de dag van
inkorving.
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NATUURPRODUCTEN
Spoedig herstel

POT met 350 capsules
Artn°: 460123

RECOVERY CAPS
•
•
•
•
•

eiwit- en energierijk voeder in capsulevorm ter ondersteuning van uitgeputte duiven
bevordert herstel van de spieren
bevat probiotica, prebiotica en verteringsenzymen
heeft een positieve invloed op het herstel van de normale darm- en kropflora
zorgt voor een betere vertering en dus betere voedselbenutting

RECOVERY CAPS zijn speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van uitgeputte duiven. Duiven die totaal uitgeput naar huis komen na de
vlucht of duiven die een moeilijk herstel hebben, kunnen via de RECOVERY CAPS veel sneller herstellen.
De RECOVERY CAPS bevatten ook probiotica, prebiotica en verteringsenzymen. Bacillen (probiotica) maken deel uit van de normale
darm- en kropflora bij duiven. Die zorgen ervoor dat de duiven een betere vertering hebben tijdens de herstelperiode en na het terug
op gang komen van het spijsverteringsstelsel. Hierdoor worden de toegediende voedingsstoffen beter benut en kunnen de duiven
sneller bekomen. De prebiotica dienen als voedingsstof ter ondersteuning van de goedaardige darmbacteriën. Door de combinatie van
probiotica en de specifieke verteringsenzymen krijgen de uitgeputte duiven een goed herstel van de darmflora en het spijsverteringsstelsel,wat zeer belangrijk is om terug op krachten te kunnen komen.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 19% / Ruwe celstof 1% / Ruw vet 15% /
Ruwe as 8% / Lysine 9350 mg/kg / Methionine 5470
mg/kg / Natrium 3450 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
E 672 - Vitamine A 7200 IE / E 671 - Vitamine D3 1500 IE /
3a700 - Vitamine E 85 mg / Vitamine K3 3 mg /
VitamineB1 7,5 mg / Vitamine B2 16 mg / Vitamine
B3 20 mg / Vitamine B6 6 mg / Vitamine B12 0,03
mg / E300 - Vitamine C 60 mg / Vitamine PP 80 mg /
Foliumzuur 1,5 mg / Biotine 260 g / Cholinechloride 605 mg / E 160a – Bètacaroteen 4,35 mg
/ E2 Jodium (Calciumjodaat, anhydraat) 2 mg /
E4 Koper (Kopersulfaat, pentahydraat) 10 mg /
E5 Mangaan (Mangaansulfaat, monohydraat)
100 mg / E6 Zink (zinksulfaat, monohydraat)
100 mg / E8 Selenium (Natriumseleniet)0,2 mg
Technologische toevoegingsmiddelen:
E558 Bentonit-Montmorilloniet 30 mg / E310 Propylgallaat 50 mg / E320 BHA 75 mg / E321 BHT 75 mg
Darmflorastabilisatoren:
Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 2186000000
CFU Enzymen: Endo-1,4-bèta-xylanase (EC 3.2.1.8)
3279 EPU
SAMENSTELLING:
Broodmeel / Soja-eiwit / Zonnebloemolie / Rijstmeel /
Glucose / Dicalciumfosfaat / Brouwersgist /
Lecithine/ Mannan-oligosachariden (1000 mg/kg) /
Organische zuren (20 mg/kg)

Capsules om in de bek op te steken.
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Weerstandsondersteunend voedingssupplement

POT 400-g
Artn°: 460122

G LOB I FLY
• beschermende antistoffen, een levend probioticum, prebiotica en natuurlijke vezels
• zorgt bij de jonge duiven voor een ideale darmwerking en ondersteuning

GLOBIFLY bevat immunoglobulinen (antistoffen) uit eierdooiers van kippen geïmmuniseerd tegen de meest voorkomende
duivenaandoeningen. Kippen die in contact komen met duivenziekten maken antistoffen tegen deze aandoeningen
aan en geven die antistoffen via de eieren mee. Wanneer duiven deze eieren met antistoffen opnemen, krijgen ze
een passieve immuniteit (afweer) tegen deze aandoeningen. De natuurlijke immunoglobulinen uit eierdooiers in GLOBIFLY geven een
boost aan het eigen afweersysteem van de duif en ondersteunen de opbouw van een natuurlijke, gezonde darmflora. GLOBIFLY bevat
ook een levend probioticum, bacillus subtilis. Probiotica zorgen voor een ideale balans in de lichaamseigen microflora van de darm.
Daarnaast bevat GLOBIFLY ook nog prebiotica die een gunstige invloed hebben op de lichaamseigen gezonde darmflora.
Verder zitten in GLOBIFLY ook nog natuurlijke vezels van citrusvruchten die een pectine-achtige slijmstof afgeven om een
beschermende film op de darmwand te leggen. Dat zorgt voor een vastere mestconsistentie en uiteraard minder vochtverlies.

1 kg

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 24,5% / Ruwe celstof 1,5% / Ruw vet
16,5% / Ruwe as 5,5% / Lysine 1,34% / Methionine
0,7% /Natrium 1,16%
TOEV OEGINGSMIDDELEN/KG:
Darmflorastabilisatoren:
4b1820 - Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) 2,5 x
1010 CFU
SAMENSTELLING:
Eiproducten, Gedroogd (40%) / Glucose / Vezels van
appels en citrusvruchten (14%) / Natriumchloride /
Mannan-oligosachariden (MOS) (0,05%)

NATUURPRODUCTEN

Bevochtig uw graanmengelingen
met 1 eetlepel Oropharma FORM-OIL
PLUS of Oropharma GARLIC OIL op 1
kg voeder. Voeg er 1 maatlepel (= 10
gram) GLOBIFLY poeder aan toe,
flink roeren en 1 à 2 uur laten drogen.
- Jonge duiven : vanaf het spenen
gedurende 3 dagen per week op
het voeder te mengen.
- Wedstrijdperiode oude en
jaarlingen: gedurende minimum 2
dagen per week toe te dienen, het
best in de eerste helft van de week
na de vlucht
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VERZORGINGSPRODUCTEN
Slijmpoeder op basis van plantenextracten

Onze duiven krijgen het dikwijls hard te verduren tijdens de
wedstrijden en bij het verblijf in de korven. Hierdoor kunnen
oogletsels (door o.a. vechtpartijen in de korf) of andere kleine
kwetsuren optreden.
Tijdens het transport lopen de temperaturen hoog op in de korven en
laat de ventilatie vaak te wensen over. Hierdoor zijn problemen met
de luchtwegen bijna niet te vermijden. Het is dan ook belangrijk om
aan de hand van oogdruppels en andere verzorgende producten voor
de luchtwegen die problemen op een natuurlijke manier in de kiem
te smoren.

Verzachtende oogdruppel

POT 30 g
Artn°: 460086

M UCU S POWDER
• stimulans voor lusteloze duiven
• bevordert de spijsvertering
• helpt ademhalingsproblemen voorkomen

FLES 15 ml met druppelteller
Artn°: 460083

FORMA DROPS 
• oogverzorging
• ooghygiëne
• ideale controle op ademhalingswegen

MUCUS POWDER bevat componenten die ademhaling en spijsvertering positief beïnvloeden. Onder andere gele gentiaan, een
plant die de eetlust en spijsvertering stimuleert en komijnpoeder die
de darmwerking optimaliseert.
MUCUS POWDER ondersteunt de algemene conditie en heeft een
verzachtende invloed op de luchtwegen.

FORMA DROPS zijn verzorgende oogdruppels. Dit product is
bovendien ideaal om de ademhalingswegen te controleren. Bij
gezonde duiven moet de oogdruppel na het aanbrengen in het
oog, onmiddellijk weglopen via het traankanaal. De blauwe kleur
moet nadien in de keel waar te nemen zijn. FORMA DROPS zijn
gebruiksvriendelijk en steriel verpakt.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN:
Ruw eiwit 0,79 % / Ruwe celstof 1,24 % / Ruw
vet 0,11 % / Ruwe as 65,73 % / Lysine 0mg/kg /
Methionine 0mg/kg / Calcium 57800 mg/kg /
Natrium 134000 mg/kg
TOEVOEGINGSMIDDELEN/KG:
Technologische toevoegingsmiddelen:
E 559 - Koaliniethoudende klei 76056 mg
Sensoriële toevoegingsmiddelen:
Gele Gentiaan poeder (Gentiana lutea) 25352 mg /
Komijn poeder (Cuminum cyminum) 11268 mg
Patent blue (4-alpha-(4-diethylaminophenyl)5-hydrox y-2,4-disulfophenyl-methylidene)
2,5-cyclohexadien-1-ylidene]diethylammonium
hydroxide)
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Wedstrijdduiven: 1 druppel in elk
oog en elk neusgat de dag van
inkorven en bij thuiskomst

SAMENSTELLING:
Natriumbicarbonaat / Calciumcarbonaat / Natriumsulfaat / Magnesiumsulfaat / Lactose / Plantaardige
koolstof (Houtskool)

1 lepeltje poeder rechtstreeks in
de bek
- Bij problemen: ’s morgens en
’s avonds
- Tijdens het vluchtseizoen: iedere
woensdag
- In de rui- en winterperiode:
eenmaal per week
Opgelet: bij toediening van MUCUS
POWDER neemt men best de drinkpot gedurende een halfuur weg.

HYGIËNE &
ANTIPARASITAIR
Oranje badzout

Ongedierte zoals o.a. luizen, mijten en dergelijke zijn uit den boze op een
duivenhok. Naast de onmiddellijke schade die ze kunnen toebrengen
aan het vederkleed zorgen ze ook voor onrust bij de duiven.
Duiven die de ganse dag onrustig in het hok zitten kunnen nooit in
optimale conditie aan de start komen. Het is dus van groot belang om
regelmatig zowel de duiven als de verblijfplaatsen (hokken, manden,
volières) te behandelen met een anti-parasitair middel.
Om de pluimen in optimale conditie te behouden is het ook van absoluut
belang om de duiven regelmatig te laten baden.

1 eetlepel per 10 liter water
- winterperiode: 1 bad per week
- vluchtperiode: 1 of 2 baden per
week
- ruiperiode: 2 baden per week
Een vrij en koud bad geven (liefst in
de voormiddag). Verplicht lauw bad
na de wedstrijd.
Oplossing na iedere badbeurt
verversen.

POT 1 kg
Artn°: 460119

I DEAL BATH SALT


•
•
•
•
•

versoepelt de pluimen
ontspant de spieren
bevordert de donsval
verwijdert pelletjes van de huid
vaak nagemaakt, nooit geëvenaard

Het is een algemeen bekend feit dat duiven graag baden en ze hebben
het ook nodig. Het baden op regelmatige basis is essentieel voor het
onderhoud van de veren. Door toevoeging van IDEAL BATHSALT aan
het badwater krijgen de duiven soepele veren en wordt de sterke en
waterafstotende werking van de bevedering onderhouden.

UW MEDISCHE PARTNER VOOR SPORTDUIVEN!
Het Oropharma-gamma biedt een totaalpakket aan geneesmiddelen om uw duiven in een optimale gezondheid
te brengen en te houden. Alle Oropharma-medicatie is verkrijgbaar via uw dierenarts of apotheker in België.

HYGIËNE & ANTIPARASITAIR
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