Advies en tips over de Pigeon Vitality Plannen.
Omdat voeding de basis is voor een goede reis, rui en kweek in het
laagseizoen, raden wij u aan om de suggesties van uw voederleverancier
op te volgen. Het is onze visie dat door het toevoegen van onze
natuurlijke Pigeon Vitality producten, de natuurlijke gezondheid,
vitaliteit, kracht en uithoudingsvermogen zal worden gehandhaafd. We
weten nu dat tijdens het vliegseizoen de toevoeging van deze correcte
voederadditieven bijdraagt tot het behoud van de gezondheid en de
prestaties, aangezien de duivensport steeds professioneler en
competitiever wordt. Al onze producten worden uitvoerig beschreven
op onze website www.pigeonvitality.com en in onze productbrochure.
Met deze brochure willen we niet in detail treden, maar alleen
suggesties/voorstellen doen over dit onderwerp. Het eerste en
belangrijkste: "Een Super gezondheid is de basis voor goede resultaten!“
Wees vooral voorzichtig met trichomonas en luchtwegaandoeningen
tijdens het reisseizoen, want duiven kunnen snel besmet raken in de
reismand, vooral tijdens de warme zomermaanden. Om deze, voor de
reisduiven, tot een minimum te beperken, bevelen wij ons Health and
Performance Package ten zeerste aan.

Product specifieke beschrijvingen:
Improver™
De belangrijkste actieve ingrediënten in Improver zijn organische
zuren, hun zouten en geselecteerde vitaminen, die gemakkelijk oplossen
in water. Om Improver in poedervorm te produceren, wordt
siliciumdioxide toegevoegd als een droger en stromingsverbeteraar. Het
siliciumdioxide absorbeert het water aan het oppervlak en houdt het
poeder droog. Bij vermenging met drinkwater vormt het siliciumdioxide
een neerslag die niet oplost in water. Silica is een gezond anorganisch
mineraal voor de duiven, het zorgt voor de glans van de veren.

AntiFungal™
Dit product is alleen biologisch actief in drinkwater met een pH<5.
Daarom is het noodzakelijk om het te gebruiken in combinatie met
Improver in de juiste dosering, zodat de pH-waarde onder 5 ligt.

TriColi STOP-capsules™
We hebben gemerkt dat sommige duiven overgeven als je ze Tricoli
STOP-capsules geeft. Het is onschadelijk voor de duiven en het is niet
nodig om de dosis te vernieuwen als de capsule meer dan 5 minuten in
de duif heeft gezeten. Kweekduiven met jonge duiven, jonger dan 3

weken, mogen geen Tricoli STOP-capsules krijgen, omdat jonge duiven
die gevoederd worden een te hoge dosis kunnen krijgen. Wij raden het
gebruik van Tricoli STOP-capsules of -poeder aan, ten laatste om de 2de
week in het reisseizoen (in ons reisdieet geven we het elke week en
krijgen we geweldige vluchtresultaten en een hoge vitaliteit). We raden
aan om het op dinsdag of woensdag te nemen. (Zaterdagsvlucht)

Turboflight™
Kan alleen gebruikt worden als de duiven slechts één nacht in de mand
blijven, de lossing dient plaats te vinden in minder dan 20 uur na
toediening van de capsule. Als dit niet gebeurt, worden er meer
duivengevechten (ook duivinnen) waargenomen in manden. Dit is
vastgesteld in veldproeven.

Als u vragen heeft over Pigeon Vitality

Natural producten, kunt u altijd contact met ons opnemen via:
mail@pigeonvitality.com.We helpen u graag.
Wij wensen u een succesvol reisseizoen!

Met vriendelijke groeten

Uw Pigeon Vitality Team

The following schedules are in English.
From Google translate the translations into Spanish are for the weekdays:
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

And other:
Grain
Water
Capsule option
If you have any question – please e-mail us on mail@pigeonvitality.com

De volgende schema's zijn in het Engels.

Van Google translate zijn de vertalingen in het Spaans voor de weekdagen:
Zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

En andere:

Graan
Water
Capsule-optie

Als u vragen heeft, stuur dan een e-mail naar mail@pigeonvitality.com

Curta distância até 300 km

Distância média 300-500 km - 1 noite na cesta

Distância média 300-500 km 2 noites na cesta

Corrida todo fim de semana 500 - 750 km 1 noite na cesta

Maratona de distância - corrida a cada três semanas 750 + km, 2 noites e mais na cesta

Pigeon Vitality Moult Schedule

Calendário de reprodução da vitalidade do pombo

Pigeon Vitality Schedule para a temporada de descanso

