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PIGEON VITALITY
Improver 125g - unikalny
produkt o szerokim
spektrum zastosowania
chroniony patentem na
całym świecie
Cena

120,00 zł

Producent

PIGEON VITALITY

Opis produktu

Pigeon Vitality Improver – suplement XXI wieku

Obecnie społeczeństwo przyjmuje coraz więcej suplementów diety. Wiemy, że różnego rodzaju
witaminy bardzo dobrze wpływają na nasz rozwój i codzienne dobre samopoczucie. Tę zasadę
można również odnieść do zwierząt – w tym gołębi pocztowych. Odpowiedni poziom witamin i
mikroelementów wpływa u ptaków m.in. na rozwój kośćca, pamięci, wzroku, a także – to co
najbardziej widoczne z zewnątrz – piękne upierzenie. Kiedy jednak tych mikroelementów i witamin
brakuje, np. z powodu choroby, trudniejszego okresu, jakim jest zima, warto zadbać o swoją
hodowlę i wspomóc ptaki różnego rodzaju preparatami. Te właśnie oferujemy Państwu w ramach
naszego sklepu internetowego.

Pigeon Vitality Improver jest jedynym w swoim rodzaju, norweskim, naturalnym produktem,
chronionym patentem na całym świecie. Wielość zastosowań tego produktu pozwala zarówno na to,
aby gołębie osiągały wysokie wyniki lotowe, jak i cieszyły się dobrym zdrowiem oraz nienaganną
kondycją.

Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego, że dużo łatwiej będzie hodowcom zapobiegać różnego
rodzaju chorobom w stadzie niż w późniejszym czasie podejmować się leczenia gołębi. To może
okazać się bardzo kosztowne, a nawet może doprowadzić do konieczności zlikwidowania całego
stada ptaków.

Korzyści wynikające z podawania Pigeon Vitality Improver
Najważniejsze korzyści, jakie wynikają z dłuższego stosowania suplementu Pigeon Vitality
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Improver, to:
- znaczne polepszenie wyników lotowych oraz poprawienie kondycji i zdrowia hodowli już po 20
dniach przyjmowania produktu przez gołębie
- usprawnienie systemu odpornościowego gołębi
- u młodych osobników wyleczenie z choroby Adenowirus
- zwalczenie bakterii E-coli, salmonelli, rzęsistkowicy i kokcydiozy
- przywrócenie równowagi flory bakteryjnej oraz obniżenie pH wody
- sprawienie, że piersi i gardło gołębia stają się różowe, a pióra elastyczniejsze
- ograniczenie potrzeby zażywania antybiotyków
- wpływanie na brak łupieżu, właściwe odchody, zrzucanie puchu, białe nozdrza, a także
wzmocnienie siły i sprężystości mięśni, oczyszczenie krwi, zregenerowanie wątroby i nerek

Improver chroni gołębie przed chorobami bakteryjnymi i pasożytami rozprzestrzeniającymi się w
wodzie pitnej.
Hodowcy na co dzień wykorzystujący Improver rzadko znajdują adenowirusa w stadzie młodych
gołębi, a hodowcy z zakażonymi młodymi ptakami, doświadczają gwałtownej poprawy stanu po
dodaniu Improver do wody pitnej.
Improver nie leczy choroby Adenowirus, ponieważ Adenowirus jest chorobą wirusową, a nie
bakteryjną. Jednak wydaje się, że bierze on na siebie większość ciężaru choroby (ponieważ wirus
ten w trzecim etapie oddziałowuje z E.coli w jelitach) i pomaga młodym ludziom rozwinąć
odporność bez utraty zbyt dużej energii.
W lotach z młodymi gołębiami z wielu różnych gołębników wierzymy, że Improver to idealny
produkt do stosowania, aby ptaki były zdrowe!

Stosowanie Pigeon Vitality Improver

0,5 g należy rozpuścić w 1 l wody (jedna miarka to 2,5 g produktu, czyli wystarcza na 5 l wody).
Improver można podawać gołębiom przez cały rok, z wyłączeniem zimowych miesięcy, ponieważ
wówczas prawdopodobieństwo zachorowania jest bardzo małe.

Według producenta, Improver podawany przez ostatnie 20 dni przed pierwszym lotem jest
najbardziej efektywny. Podczas lotów Improver należy podać wraz z AntiFungalem wieczorem w
niedzielę po przylocie, rano i wieczór w poniedziałek oraz rano i wieczór we wtorek. Osobnikom
rozpłodowym i młodym produkt można podawać przez 30 dni, po czym zrobić przerwę 1 –
2-tygodniową.
Najlepsze zastosowanie produkt Improver spełnia z równoczesnym użyciem produktu Antifungal uwaga - ważne - do wody dodajemy zakwaszacz.

Skład:
mrówczan sodu, krzem, kwas mrówkowy, żelazo, witaminy: B1, B2, B6, B12, kwas pantotenowy,
niacyna, biotyna (witamina H), kwas foliowy, chlorek choliny
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Mój Gołąb – profesjonaliści, którym możesz zaufać
W naszym sklepie internetowym oferujemy tylko sprawdzone produkty, najlepszej klasy.
Sprowadzając je wyłącznie od zaufanych producentów, dajemy hodowcom gwarancję wysokiej
jakości. Dzięki temu zdobyliśmy zaufanie wielu klientów, a nowych osób, które kupują karmę i
akcesoria dla gołębi za pośrednictwem naszego sklepu, wciąż przybywa. Nasza oferta skierowana
jest przede wszystkim do hodowców, którzy mają na uwadze prawidłowy rozwój swojej hodowli i
dobro gołębi.
Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na stronie www.mojgolab.pl są chronione prawem
autorskim. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny
lub inny) bez pisemnej zgody F.H.U. Adam Skory.
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