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FINAL
SPRINT
Stymuluje	
  
MAKSYMALNE	
  
OSIĄGNIĘCIA

Ostateczny bodziec do lotów
krótkodystansowych!
Wyjątkowa formuła FINAL SPRINT została
opracowana specjalnie z myślą o lotach
krótkodystansowych. Należy ją podawać
bezpośrednio przed koszowaniem.
"FINAL SPRINT" zwiększa energię, wytrzymałość
oraz ogólne osiągnięcia. Stymuluje wzrost
aktywności, który w widoczny sposób eliminuje
zmęczenie. To najsilniejszy suplement
energetyczny dla gołębi, pomagający osiągać
ptakom najlepsze wyniki.
"FINAL SPRINT" został opracowany specjalnie z
myślą o lotach krótkodystansowych i nie powinno
się go stosować przed lotami średnio- i
długodystansowymi.

STOSOWANIE:
FINAL SPRINT należy stosować tuż przed
koszowaniem.
Należy podawać FINAL SPRINT rano w dniu
koszowania po nakarmieniu gołębi. Po
zakończeniu karmienia, należy na 30 minut
odstawić wodę pitną. Następnie dodać FINAL
SPRINT do wody i podać gołębiom na jedną
godzinę. Następnie można ponownie podać
czystą wodę.

DAWKOWANIE:
Dla ok. 20 gołębi:
Należy zmieszać 1 miarkę FINAL SPEED z 0,5 l
wody.

Skład:
Składniki odżywcze: dekstroza,
maltodekstryna, fruktoza
Dodatki na kg: witamina E (D-alphatocopherol): 1333 mg na kg, witamina A (E
672) Retinol: 35667 IU na kg
Komponenty analityczne i jakości:
• białko surowe 8,8%
• tłuszcze wolne: 0,0%
• tłuszcze spożywane: 0,1%
• popiół surowy: 0%
• sód: 0,006%
• lizyna: 0%
• metionina: 0%
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FINAL FOND
Zapewnia	
  optymalną	
  
WYTRZYMAŁOŚĆ	
  i	
  
OSIĄGNIĘCIA	
  podczas	
  
zawodów	
  

Energia różnicująca skumulowana w
mięśniach gołębia oraz wykorzystana
podczas lotu!

STOSOWANIE:

"FINAL FOND" to silna formuła odżywcza, która
podana tuż przed długodystansowym lotem
zwiększa wytrzymałość, przyspiesza powrót do
formy oraz poprawia ogólne osiągnięcia gołębi.

Należy podawać FINAL FOND rano w dniu
koszowania po nakarmieniu gołębi. Po
zakończeniu karmienia, należy na 30 minut
odstawić wodę pitną. Następnie dodać FINAL
FOND do wody i podać gołębiom na jedną
godzinę. Następnie można ponownie podać
czystą wodę.

"FINAL FOND" dostarcza zaawansowane ilości
węglowodanów i protein niezbędnych do transportu
tłuszczu do "elektrowni" komór

FINAL FOND należy stosować tuż przed
koszowaniem.

DAWKOWANIE:
Dla ok. 20 gołębi:
Należy zmieszać 1 miarkę FINAL FOND z 0,5 l
wody.

Skład:
Składniki odżywcze:
maltodekstryna, fruktoza
Komponenty analityczne i jakości:
• białko surowe 13,2%
• tłuszcze wolne: 0,3%
• tłuszcze spożywane: 0,1%
• popiół surowy: 0,10%
• sód: 0%
• lizyna: 0%
• metionina: 0%
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CARBO

NAJPEŁNIEJSZY	
  
suplement	
  żywnościowy	
  
PRZEZ	
  CAŁY	
  ROK!

¡ Pozwól swoim gołębiom na
spontaniczny lot!
"CARBO" to wysoce skuteczny suplement
pomagający poprawić siłę mięśni, wytrzymałość i
skuteczność w okresach intensywnych treningów i
zawodów.
Wspaniałe połączenie składników odżywczych to
efekt wieloletnich badań. "CARBO" zawiera
niezbędne proteiny i minerały, które są bardzo
skuteczne w redukowaniu kwasu mlekowego w
mięśniach.
'Naukowo opracowywana formuła CARBO chroni
mięśnie przed zmęczeniem i katabolizmem, służąc
gołębiom przez cały rok.

STOSOWANIE:
Zasadniczo CARBO podaje się do momentu,
kiedy trening gołębi przebiega prawidłowo,
przez ok. godzinę dziennie.
CARBO należy stosować:
• w sezonie zawodów: 3 razy w tygodniu
• przed i po sezonie zawodów: 1 raz w
tygodniu
• w okresie hodowli i utraty piór: 3 razy w
tygodniu

DAWKOWANIE:
Należy zmieszać 1 do 2 miarek CARBO z 1 kg
karmy lub 1 l wody.

Skład:
Składniki odżywcze: maltodekstryna, fruktoza,
chlorek sodu, chlorek potasu, węglan magnezu.
Dodatki na kg: witamina E (D-alpha-tocoferol):
1 333,33 mg na kg, witamina A retinol: 35533
IU na kg
Komponenty analityczne i jakości:
• białko surowe: 12,0 %
• tłuszcze wolne: 0,0 %
• tłuszcze spożywane: 0,1%
• popiół surowy: 0,43%
• sód: 0,206%
• lizyna: 1%
• metionina: 1%
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CARBO
PLUS
Dla	
  OPTYMALNEGO	
  
METABOLISZMU	
  
KOMÓRKOWEGO!	
  

Utrzymuj gołębie w szczytowej
formie!
Koncentrując się na osiągnięciach i odporności
"CARBO PLUS" stanowi produkt zbliżony do
"CARBO", przy czym posiada dodatkowy stymulator
komórek.
Opatentowana struktura produktu gwarantuje
przyswajanie aminokwasów na poziomie wyższym
niż w przypadku jakiegokolwiek innego składnika
odżywczego. Dlatego "CARBO PLUS" jest doskonały
dla gołębi biorących udział w zawodach, które
potrzebują więcej aminokwasów niż te, które
dostarcza zwykła regularna dieta.
"CARBO PLUS" dostarcza wszystkie typy
niezbędnych aminokwasów, pomagając gołębiom
biorącym udział w zawodach na odbudowę i
regenerację tkanki mięśniowej, a także
poprawiając ich wytrzymałość i zwiększając
odporność.

STOSOWANIE:
CARBO PLUS należy stosować:
• Przy wszystkich dystansach: co najmniej 1
raz w tygodniu
• Przy długich dystansach: 2 do 3 razy w
tygodniu przed zawodami
• w okresie hodowli i utraty piór: 1 raz w
tygodniu
• w okresie dorastania młodych w gniazdach:
3 razy w tygodniu

DAWKOWANIE:
Należy zmieszać 1 do 2 miarek CARBO PLUS z
1 kg karmy.

Skład:
Składniki odżywcze: maltodekstryna, fruktoza,
hemoglobina, chlorek potasu, węglan magnezu
Dodatki na kg: witamina E (D-alpha-tocoferol):
1333,33 mg na kg, witamina A retinol 35533 IU
na kg
Komponenty analityczne i jakości:
• białko surowe 12,6%
• tłuszcze wolne: 0%
• tłuszcze spożywane: 0,1%
• popiół surowy: 0,18%
• sód: 0,006%
• lizyna: 1%
• metionina: 1%
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RECUP FAST
Ponieważ	
  SZYBKIE	
  
ODZYSKANIE	
  KONDYCJI	
  
ma	
  kluczowe	
  znaczenie!	
  

Czy po ukończeniu lotu Państwa
gołębie są wycieńczone?
Dzięki "RECUP FAST" błyskawicznie powrócą do
formy! "RECUP FAST" zawiera rewolucyjną
mieszankę protein, do których dociera się, kiedy
zmniejszą się zapasy glikogenu. "RECUP FAST"
natychmiast przywraca podstawowe rezerwy,
stymuluje rozwój ultrasilnych mięśni oraz
maksymalizuje osiągnięcia.
"RECUP FAST" to najbardziej kompletne
rozwiązanie umożliwiające Państwa gołębiom
powrót do formy.

STOSOWANIE:
RECUP FAST należy stosować:
• zaraz po zakończeniu lotu
• po znacznym wysiłku lub podczas powrotu
do formy
• po ostatnim treningu, dzień przed
koszowaniem

DAWKOWANIE:
Dla ok. 20 gołębi:
Należy zmieszać 2 do 3 miarek RECUP FAST z
1 l wody (w zależności od intensywności
zawodów lub treningu)

Skład:
Składniki odżywcze:
dekstroza, maltodekstryna, fruktoza, węglan
magnezu, chlorek sodu, chlorek potasu,
wodorowęglan sodu.
Komponenty analityczne i jakości:
• białko surowe 13,8%
• tłuszcze wolne: 0%
• tłuszcze spożywane: 0,1%
• popiół surowy: 0,28%
• sód: 0,0879%
• lizyna: 0%
• metionina: 0%
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AMINO
BUILD
Dla	
  SZYBKIEGO	
  i	
  
MAKSYMALNEGO	
  
przyswajania	
  
aminokwasów!	
  

Podstawowe budulce dla gołębi!

STOSOWANIE:

"AMINO BUILD" to bardzo wydajny koncentrat
aminokwasów, gotowy do użytku, który działa
szybko i jest łatwy do strawienia.

AMINO BUILD należy stosować:
• w sezonie zawodów: 1 do 3 razy w tygodniu
• w okresie hodowli i utraty piór: 2 do 3 razy
w tygodniu

"AMINO BUILD" dostarcza niezbędnej energii,
wpływa na szybsze przyswajanie aminokwasów
oraz zawiera witaminę B, która ma kluczowe
znaczenie w maksymalnym przyswajaniu
aminokwasów.

DAWKOWANIE:

"AMINO BUILD" nie tylko zapewnia wzrost siły
mięśni oraz zwiększa zapas energii, ale również
przyspiesza powrót do formy po treningu lub
zawodach.

Skład:

Należy zmieszać jedną miarkę AMINO BUILD z
1 kg karmy.

Składniki odżywcze:
kolagen, fruktoza
Komponenty analityczne i jakości:
• białko surowe (NX6): 78%
• tłuszcze wolne: 0,2%
• tłuszcze spożywane: 0,1%
• popiół surowy: 0,39%
• sód: 0,14%
• lizyna: 2,66%
• metionina: 0,14%
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HEALTH OIL

Najbardziej	
  EFEKTYWNA	
  
mieszanka	
  olejów!	
  

Wszechstronna dbałość i pomoc dla
systemu odpornościowego!
'"HEALTH OIL" dostarcza wysokiej energii bez
natychmiastowego odkładania dodatkowego
tłuszczu.
Kiedy podczas treningu spadają zapasy glikogenu w
mięśniach i wątrobie "HEALTH OIL" zapewni
dostateczną ilość niezbędnej energii.
"HEALTH OIL" zapobiega redukcji mięśni i dostarcza
energii utrzymującej się przez długi czas.

STOSOWANIE:
HEALTH OIL należy stosować:
• w sezonie zawodów: 1 do 2 razy w
tygodniu
• w okresie hodowli i utraty piór: 1 raz w
tygodniu
• w okresie dorastania młodych w
gniazdach: 3 razy w tygodniu

DAWKOWANIE:
Należy zmieszać jedną łyżeczkę (miarkę)

HEALTH OIL z 1 kg karmy.

Skład:
Składniki odżywcze:
Olej kokosowy, olej z kiełków pszenicy, olej
rybny.
Komponenty analityczne i jakości:
• tłuszcze wolne: 97,3%
• popiół surowy: 0%
• sód: 0,006%
• lizyna: 0%
• metionina: 0%
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T-TONIC

naturalny	
  stymulator	
  
ODPORNOŚCI	
  i	
  ENERGII	
  

T-TONIC to katalizator dla gołębi,
który znacznie poprawi aktywność
gołębia.
Wyjątkowe składniki "T-TONIC" zwiększają
przyswajanie oraz wymianę istotnych składników
odżywczych między komórkami.
Taka wymiana zapewnia gołębiom niezbędną
podstawę do tego, by osiągać jak najlepsze wyniki.
Regularne stosowanie "T-TONIC" zwiększy również
zapasy energii, a tym samym zredukuje chwilowe
zmęczenie.
"T-TONIC" gwarantuje gołębiom doskonały
metabolizm i wpływa na optymalne osiągnięcia.

STOSOWANIE:
T-TONIC należy stosować:
• u gołębi biorących udział w zawodach: 1
do 2 razy w tygodniu
• u wdów, młodych i gołębi gubiących
pióra: 3 razy w tygodniu

DAWKOWANIE:
Należy zmieszać 1 łyżeczkę (miarkę) T-TONIC
z 1 l wody lub 0,5 kg karmy.

Skład:
Składniki odżywcze:
olej rybny, chlorek sodu
Śladowe elementy na l: 62 mg żelaza
Dodatki na l: kwas askorbinowy 5500 mg
Dodatek: sorbinian potasu
Komponenty analityczne i jakości:
• białko surowe: 0%
• tłuszcze wolne: 1%
• włókno surowe 0%
• popiół surowy: 0,2%
• woda 95%
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METACHOL

Poprawia	
  system	
  
trawienia	
  i	
  ZAPEWNIA	
  
ZDROWE	
  UPIERZENIE!	
  

METACHOL

STOSOWANIE:

METACHOL znacznie wpływa na układ trawienny u
gołębi. METACHOL równocześnie stymuluje funkcje
wątroby i nerek, co prowadzi do prawidłowego
metabolizmu oraz daje podstawy do utrzymania
dobrego stanu ogólnego.

METACHOL należy stosować:
• u gołębi biorących udział w
zawodach: 1 do 2 razy w tygodniu
• u wdów, młodych i gołębi gubiących
pióra: 3 razy w tygodniu

METACHOL to nieoceniony preparat zarówno przed
lotem, jak i jako forma terapii po ciężkim locie.

DAWKOWANIE:
Należy zmieszać 1 łyżeczkę (miarkę)
METACHOL z 1 l wody lub 1 kg karmy.

Skład:
Składniki odżywcze:
fruktoza, sorbit
Dodatki na l: witamina B2 150 mg, witamina
B12 10 mg,
biotyna 5 mg, cholina 70.000 mg.
Komponenty analityczne i jakości:
• białko surowe: 0,1%
• tłuszcze wolne: 0%
• włókno surowe 0%
• popiół surowy: 0%
• sód: 0%
• lizyna: 0%
• metionina: 1%
• woda 70%
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