Dane aktualne na dzień: 02-07-2022 23:00

Link do produktu: https://mojgolab.pl/pigeon-vitality-pakiet-zdrowie-i-wydolnosc-golebi-pocztowych-wersja-z-bronchoplusp-889.html

Pigeon Vitality PAKIET
ZDROWIE I WYDOLNOŚĆ
GOŁĘBI POCZTOWYCH
(wersja z Bronchoplus)
Cena

470,00 zł

Cena poprzednia

630,00 zł

Producent

PIGEON VITALITY

Opis produktu
Pigeon Vitality PAKIET ZDROWIE i WYDOLNOŚĆ GOŁĘBI POCZTOWYCH

Pakiet zawiera:
Improver 125g - jedyny w swoim rodzaju, norweski, naturalny produkt, chroniony 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.
Antifungal 125g - naturalny środek działający przeciw grzybom candida albicans. Jest zarówno
bardzo skuteczny, jak i całkowicie bezpieczny dla gołębi. Doskonale ogranicza rozwój grzybów, na
które narażone są gołębie hodowlane. Ponadto doskonale wspomaga organizm ptaków w czasie
zakażenia. Wzmacnia bariery ochronne. Jest bardzo łatwy do podania ptakom, a dzięki temu ułatwia
również codzienną pracę hodowcom.
Tricoli Stop Powder 100g - skuteczny preparat w walce z rzęsistkowicą. Korzyści z podawania to
skuteczność w walce z trichomonadozą (rzęsistkowicą), zwalczanie bakterii e-Coli, polepszanie
kondycji fizycznej ptaków, oczyszczenie i regenerowanie wątroby. Zawiera tylko naturalne
substancje organiczne i witaminy.
2 x Bronchoplus (GRATIS!) - naturalny, uzupełniający suplement na bazie olejków eterycznych dla
gołębi - podawany do wody pitnej w celu uniknięcia problemów z oddychaniem w sezonie lotowym

Stosowanie:
IMPROVER - 0,5 g/1l wody, załączona miarka na 5l wody
ANTIFUNGAL - 0,5 g/1l wody, załączona miarka na 5l wody
TRICOLI STOP POWDER - minimum jedna czubata łyżka (8 g) produktu na 1 kg karmy
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BRONCHOPLUS - W sezonie lotowym (aby uniknąć epidemii): 2 ml na litr wody pitnej przez 2-3 dni
co 3 tygodnie. W przypadku wysokich temperatur, podanie preparatu 1-2 dni przed koszowaniem i
po locie może być korzystne.
Kuracja na Trichomonas:
Podawać profilaktycznie co trzeci tydzień [np. niedziela wieczór, poniedziałek rano]

Uwaga: opakowanie pakietu stanowi poglądowy materiał.
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