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FINAL
SPRINT

Booster voor
TOPPRESTATIES

Een laatste boost voor de
korteafstandsrace!
FINAL SPRINTS unieke formule is speciaal
ontwikkeld voor korteafstandsraces. Geef ze vlak
voor het inkorven.
'FINAL SPRINT' geeft energie en verbetert het
uithoudingsvermogen en de algemene prestaties.
De activiteit verhoogt gevoelig en vermoeidheid
wordt de kop ingedrukt. Dit is het krachtigste
energiesupplement voor duiven en laat je duiven
een topprestatie neerzetten.
De unieke samenstelling zorgt ervoor dat er extra
vetten vrijkomen. Daardoor wordt een intense
verbranding van vetten mogelijk en krijgen duiven
een extreme energie-impuls.
Omdat FINAL SPRINT het energieniveau van duiven
snel opdrijft, is het product absoluut niet geschikt
voor langeafstandsraces waarbij het zelfs een
negatief effect op prestaties kan hebben omdat de
duif aanzienlijk langer in de korf zit.
Pigeon Health & Performance adviseert ten zeerste
om in het begin een kleine dosis FINAL SPRINT te
gebruiken omdat het hier om een uiterst krachtig
supplement gaat.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Gebruik FINAL SPRINT net voor het inkorven.
Geef FINAL SPRINT op de dag van het inkorven,
's ochtends na het voeren van de duiven. Neem
na het voeren het drinkwater 30 minuten weg.
Voeg dan FINAL SPRINT aan het water toe en
laat de duiven er één uur van drinken. Daarna
kun je opnieuw gewoon water geven.

DOSERING:
Meng 1 afgestreken maat FINAL SPEED met
0,5 liter water

SAMENSTELLING:
Voedingsstoffen:
dextrose, maltodextrine, fructose,
magnesiumcarbonaat, natriumchloride,
kaliumchloride, natriumbicarbonaat
Samenstellingsanalyse en eigenschappen:
• ruw eiwit: 13,8%
• vrije vetten: 0%
• voedingsvet: 0,1%
• ruwe as: 0,28%
• natrium: 0,0879%
• lysine: 0%
• methionine: 0%

Voor gedetailleerde voedingsschema's, coaching & nuttige tips surf je naar: www.pigeonhp.com
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FINAL FOND
Zorgt voor een optimaal
UITHOUDINGSVERMOGEN
& PRESTATIES tijdens de
race

'FINAL FOND' levert de nodige energie
voor de race.
Deze energie wordt opgeslagen in de spieren van
de duif en gebruikt tijdens de vlucht!
‘FINAL FOND’ is een krachtige voedingsformule die
je net voor een langeafstandsrace geeft om het
uithoudingsvermogen, het herstel en de algemene
prestaties van duiven te verbeteren. De energie
wordt tijdens het transport opgeslagen in de
spieren van de duiven en gebruikt tijdens de
vlucht!

GEBRUIKSAANWIJZING:
Gebruik FINAL FOND net voor het inkorven.
Geef FINAL FOND op de dag van het inkorven,
's ochtends na het voeren van de duiven. Neem
na het voeren het drinkwater 30 minuten weg.
Voeg dan FINAL FOND aan het water toe en laat
de duiven er één uur van drinken. Daarna kun
je opnieuw gewoon water geven.

DOSERING:

De unieke formule van FINAL FOND levert een
uitgebalanceerde hoeveelheid koolhydraten en
eiwitten die essentieel zijn om vet naar de
"celreactoren" te voeren voor extra energie, terwijl
het recuperatieproces al aanvangt tijdens de raceinspanning.

meng 1 afgestreken maat FINAL FOND met
0,5 liter water.

Bovendien zorgt het verbrande vet voor een
sneeuwbaleffect. Intense vetverbranding betekent
vooral dat er meer energie vrijkomt. Deze extra
impuls verscherpt het uithoudingsvermogen van de
spieren van de duif.

Voedingsstoffen:
maltodextrine, fructose

De spieren halen een aanzienlijk deel van hun
energie uit vet. ‘FINAL FOND’ speelt een cruciale
rol bij deze uithoudingsbeproeving van de duiven
en zorgt ervoor dat vetten 80% of zelfs meer van
de totale energieproductie leveren.

SAMENSTELLING:

Samenstellingsanalyse en eigenschappen:
• ruw eiwit: 13,2%
• vrije vetten: 0,3%
• voedingsvet: 0,1%
• ruwe as: 0,10%
• natrium: 0%
• lysine: 0%
• methionine: 0%

Voor gedetailleerde voedingsschema's, coaching & nuttige tips surf je naar: www.pigeonhp.com
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CARBO

Het COMPLEETSTE
voedingssupplement,
HET HELE JAAR ROND!

Laat je duiven vanzelf vliegen!

GEBRUIKSAANWIJZING:

'CARBO' is een hyperefficiënt supplement dat de
spierkracht, het uithoudingsvermogen en de
efficiëntie van de duiven helpt verbeteren tijdens
intensieve trainings- en competitieperiodes.

In principe geef je CARBO tot de duiven goed
genoeg trainen, ongeveer één uur per dag.

Deze uitstekende combinatie van voedingsstoffen
kwam tot stand na jarenlang onderzoek. 'CARBO'
bevat de nodige eiwitten en mineralen om
melkzuur in de spieren doeltreffend te
verminderen.
Het product is samengesteld uit glucosepolymeren,
wat de beste koolhydraten zijn om het
uithoudingsvermogen en prestaties te verbeteren.
‘CARBO’ levert ook belangrijke voedingsstoffen
voor het koolhydraatmetabolisme. De
antioxidanten in ‘CARBO’ zijn vitamine C, vitamine
E en vitamine A, onmisbaar om de afbraak van
bepaalde spiergroepen te vermijden. ‘CARBO'
dankt zijn topkwaliteit aan de optimale balans
tussen koolhydraten, elektrolyten en antikatabole
eiwitten. Het bevat de perfecte mix om uitgeputte
reserves aan te vullen.
'CARBO's wetenschappelijk ontwikkelde formule
voorkomt spiervermoeidheid en spierafbraak. Je
duiven hebben er het hele jaar baat bij.

Gebruik CARBO:
• in het raceseizoen: 3 keer per week;
• voor & na het raceseizoen: 1 keer per week
• in het broedseizoen & de rui: 3 keer per week

DOSERING:
Meng 1 tot 2 afgestreken maten CARBO met 1
kg voer of 1 l water.

SAMENSTELLING:
Voedingsstoffen:
maltodextrine, fructose, natriumchloride,
kaliumchloride, magnesiumcarbonaat
Additieven per kg:
Vitamine E, D-alfa-tocoferol: 1333,33 mg per kg
Vitamine A retinol: 35533 I.U per kg
Samenstellingsanalyse en eigenschappen:
• ruw eiwit: 12,0%
• vrije vetten: 0,0%
• voedingsvet: 0,1%
• ruwe as: 0,43%
• natrium: 0,206%
• lysine: 1%
• methionine: 1%

Voor gedetailleerde voedingsschema's, coaching & nuttige tips surf je naar: www.pigeonhp.com
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CARBO
PLUS

Voor een OPTIMAAL
CELMETABOLISME!

Hou je duiven in topconditie!
'CARBO PLUS' is vergelijkbaar met 'CARBO' maar
legt met zijn bijkomende voedzame celstimulator
de klemtoon op prestatie en afweer.
Zijn gepatenteerde structuur staat garant voor een
hogere aminozuuropname dan bij elk ander
voedingsproduct. Daarom is 'CARBO PLUS' perfect
voor actieve duiven die meer aminozuren nodig
hebben dan ze gewoonlijk uit een ander,
doordeweeks dieet kunnen halen.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Gebruik CARBO PLUS:
• alle afstanden: minimum 1 keer per
week
• lange afstand: 2 tot 3 keer per week
voor de race
• broedseizoen & rui: 1 keer per week
• in het nest: 3 keer per week

DOSERING:
Meng 1 tot 2 afgestreken maten CARBO PLUS
met 1 kg voer.

SAMENSTELLING:
Voedingsstoffen:
maltodextrine, fructose, hemoglobine,
kaliumchloride, magnesiumcarbonaat
Additieven per kg:
vitamine E, D-alfa-tocoferol: 1333,33 mg per kg
vitamine A retinol 35533 I.U per kg
Samenstellingsanalyse en eigenschappen:
• ruw eiwit: 12,6%
• vrije vetten: 0%
• voedingsvet: 0,1%
• ruwe as: 0,18%
• natrium: 0,006%
• lysine: 1%
• methionine:1%

Voor gedetailleerde voedingsschema's, coaching & nuttige tips surf je naar: www.pigeonhp.com
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RECUP FAST

Omdat een SNEL
HERSTEL een must is!

Zijn je duiven uitgeput bij aankomst
na de race?
Met ‘RECUP FAST’ raken ze opnieuw fit in geen
tijd! ‘RECUP FAST’ bevat een revolutionaire
proteïnemix die aangesproken wordt wanneer de
glycogeenreserve uitgeput raakt. 'RECUP FAST'
herstelt de vitale reserves onmiddellijk, stimuleert
de ontwikkeling van krachtige spieren en
optimaliseert de prestaties.
Deze uitgebalanceerde formule helpt duiven om:
• de eiwitsynthese te verbeteren;
• spierverlies te beperken;
• maximale prestaties neer te zetten.
De hoogwaardige eiwitten in RECUP FAST worden
snel opgenomen door de spieren van de duif. Van
deze hoogwaardige eiwitten dringt bijna 70%
meteen door tot in het spierweefsel. Bovendien
beperken deze eiwitten de spierafbraak, wat een
belangrijk voordeel is tijdens een
langeafstandsrace.
De unieke formule van ‘RECUP FAST’ bevat een
maximale hoeveelheid koolhydraten om de
prestaties tijdens het competitieseizoen te
verbeteren. Het herstel van spierweefsel verloopt
sneller en de stikstofbalans komt terug in
evenwicht.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Gebruik RECUP FAST:
• onmiddellijk bij aankomst na de race;
• na een zware inspanning of in de herstelfase;
• na de laatste training, de dag voor het
inkorven

DOSERING:
Voor ongeveer 20 duiven:
meng 2 tot 3 afgestreken maten RECUP FAST
met 1 liter water (afhankelijk van de race- of
trainingsinspanning).

SAMENSTELLING:
Voedingsstoffen:
dextrose, maltodextrine, fructose,
magnesiumcarbonaat, natriumchloride,
kaliumchloride, natriumbicarbonaat
Samenstellingsanalyse en eigenschappen:
• ruw eiwit: 13,8%
• vrije vetten: 0%
• voedingsvet: 0,1%
• ruwe as: 0,28%
• natrium: 0,0879%
• lysine: 0%
• methionine: 0%

‘RECUP FAST’ is de meest complete oplossing voor
na een intensieve vlucht zodat je duiven optimaal
en snel herstellen na de race.

Voor gedetailleerde voedingsschema's, coaching & nuttige tips surf je naar: www.pigeonhp.com
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AMINO
BUILD
Voor een SNELLE en
MAXIMALE opname van
aminozuren!

Essentiële bouwstenen voor je duiven!
'

GEBRUIKSAANWIJZING:

AMINO BUILD' is een hoogst doeltreffend
concentraat van aminozuren en klaar voor gebruik.
Het werkt snel en is makkelijk verteerbaar.

Gebruik AMINO BUILD:
• in het raceseizoen: 1 tot 3 keer per week
• in het broedseizoen & de rui: 2 tot 3 keer per
week

'AMINO BUILD' levert de nodige energie, draagt bij
tot een snellere opname van aminozuren en bevat
ook vitamine B die een kritieke rol speelt bij een
maximale opname van aminozuren.

DOSERING:

'AMINO BUILD' garandeert niet alleen een grotere
spierkracht en meer energie, maar ook een sneller
herstel na de training of race.

SAMENSTELLING:

Meng 1 afgestreken maat AMINO BUILD met 1
kg voer.

Voedingsstoffen:
collageen, fructose
Samenstellingsanalyse en eigenschappen:
• ruw eiwit (NX6): 78%
• vrije vetten: 0,2%
• voedingsvet: 0,1%
• ruwe as: 0,39%
• natrium: 0,14%
• lysine: 2,66%
• methionine: 0,14%

Voor gedetailleerde voedingsschema's, coaching & nuttige tips surf je naar: www.pigeonhp.com
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HEALTH OIL

De meest
DOELTREFFENDE
oliemix!

Om het immuunsysteem perfect sterk
te houden en te ondersteunen!
'HEALTH OIL' levert een flinke dosis energie zonder
extra vet dat onmiddellijk wordt opgeslagen.
Wanneer de glycogeenreserves in de spieren en
lever uitgeput raken tijdens de training zorgt
'HEALTH OIL' ervoor dat er nog voldoende energie
voorhanden is.
'HEALTH OIL' voorkomt spierafbraak en levert
langdurig energie.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Gebruik HEALTH OIL:
• in het raceseizoen: 1 tot 2 keer per
week
• in het broedseizoen & de rui: 1 keer per
week
• opgroeiende jongen in het nest: 3 keer
per week

DOSERING:
Meng 1 maatlepel HEALTH OIL met 1 kg voer.

SAMENSTELLING:
Voedingsstoffen:
kokosolie, tarwekiemolie, visolie
Samenstellingsanalyse en eigenschappen:
• vrije vetten: 97,3%
• ruwe as: 0%
• natrium: 0,006%
• lysine: 0%
• methionine: 0%

Voor gedetailleerde voedingsschema's, coaching & nuttige tips surf je naar: www.pigeonhp.com
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T-TONIC

Natuurlijke AFWEER- &
ENERGIESTIMULANS

T-TONIC is een echte oppepper voor
je duiven en verhoogt hun activiteit
aanzienlijk.
De unieke bestanddelen van 'T-TONIC' stimuleren
de opname en uitwisseling van belangrijke
voedingsstoffen in de cellen.
Een vlotte stofwisseling geeft duiven een
onmisbare basis om goed te presteren. Door 'TTONIC' regelmatig te gebruiken, verhoogt de
energiereserve en vermindert tijdelijke
vermoeidheid.
'T-TONIC' zorgt voor een prima stofwisseling bij je
duiven en draagt bij tot optimale prestaties.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Gebruik T-TONIC:
•
•

racende duiven: 1 tot 2 keer per week
weduwes, jonge duiven & ruiende
duiven: 3 keer per week

DOSERING:
Meng 1 maatlepel T-TONIC met 1 l water of
0,5 kg voer.
•

Goed schudden voor gebruik.

SAMENSTELLING:
Voedingsstoffen:
visolie, natriumchloride
Sporenelementen per l: 62 mg ijzer
Additieven per l: ascorbinezuur 5.500 mg
Additief: kaliumsorbaat
Samenstellingsanalyse en eigenschappen:
• ruw eiwit: 0%
• vrije vetten: 1%
• voedingsvezel: 0%
• ruwe as: 0,2%
• water 95%

Voor gedetailleerde voedingsschema's, coaching & nuttige tips surf je naar: www.pigeonhp.com
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METACHOL

Voor een goede
vertering & GEZONDE
VEREN!

METACHOL

GEBRUIKSAANWIJZING:

heeft een gevoelige impact op de spijsvertering
van duiven. METACHOL stimuleert tegelijk de lever
en nieren, zodat de stofwisseling vlot verloopt, wat
bijdraagt tot een goede, algemene conditie.

Gebruik METACHOL:

METACHOL bewijst zijn nut zowel voor het vliegen
als na een zware vlucht.

•
•

racende duiven: 1 tot 2 keer per week
weduwes, jonge duiven & ruiende
duiven: 3 keer per week

DOSERING:
Meng 1 maatlepel METACHOL met 1 l water of
1 kg voer.
•

Goed schudden voor gebruik.

SAMENSTELLING:
Voedingsstoffen:
fructose, sorbitol
Additieven per l: vitamine B2 150 mg, vitamine
B12 10 mg, biotine 5 mg, choline 70.000 mg
Samenstellingsanalyse en eigenschappen:
• ruw eiwit: 0,1%
• vrije vetten: 0%
• voedingsvezel: 0%
• ruwe as: 0%
• natrium: 0%
• lysine: 0%
• methionine: 1%
• water 70%

Voor gedetailleerde voedingsschema's, coaching & nuttige tips surf je naar: www.pigeonhp.com

