Conselhos e dicas sobre os Planos de Pigeon Vitality.
Como a alimentação é a base para uma boa viagem, muda e reprodução
na estação baixa, recomendamos que siga as sugestões do seu fornecedor
de alimentação. É a nossa visão que ao adicionarmos os nossos produtos
naturais Pigeon Vitality, a saúde natural, vitalidade, força e resistência
serão mantidas. Sabemos agora que durante a época de competição, a
adição destes aditivos alimentares correctos ajuda a manter a saúde e o
desempenho à medida que a columbofilia se torna cada vez mais
profissional e competitiva.
Todos os nossos produtos são descritos em pormenor no nosso website
www.pigeonvitality.com e na nossa brochura de produtos. Com esta
brochura não queremos entrar em detalhes, mas apenas fazer
sugestões/propostas sobre este assunto.

Primeiro e mais importante: "A super saúde é a base para bons
resultados! Tenha especial cuidado com as tricomonas e doenças
respiratórias durante a época de viagem, pois os pombos podem ser
rapidamente infectados no cesto de viagem, especialmente durante os
meses quentes de Verão. A fim de minimizar estes, para os pombos de
viagem, recomendamos vivamente o nosso Health and Performance
Package.

Descrições específicas do produto:
Improver™
Os principais ingredientes activos do Improver são ácidos orgânicos, os
seus sais e vitaminas seleccionadas, que se dissolvem facilmente na
água. Para produzir o Improver em pó, adiciona-se sílica como um
secador e um improvisador de fluxo. A sílica absorve a água na
superfície e mantém o pó seco. Quando misturada em água potável, a
sílica forma um precipitado que não se dissolve na água. A sílica é um
mineral inorgânico saudável para os pombos, proporciona o brilho nas
penas.
AntiFungal™
Este produto é biologicamente activo apenas em água potável a um
pH<5. Portanto, é necessário utilizá-lo em conjunto com o Improver na
dosagem correcta para que o pH seja inferior a 5.

TriColi STOP Capsules™
Temos notado que alguns pombos vomitam quando lhes damos as
cápsulas Tricoli STOP. É inofensivo para os pombos e não há
necessidade de renovar a dose se a cápsula tiver sido deixada no pombo
durante mais de 5 minutos. Os pombos reprodutores com borrachos, com
menos de 3 semanas, não devem receber cápsulas Tricoli STOP, porque

os borrachos que são alimentados podem receber uma dose demasiado
elevada.
Recomendamos a utilização de cápsulas ou pó Tricoli STOP, o mais
tardar a cada 2ª semana na época de viagem (na nossa dieta de viagem
damos-lhe todas as semanas e obtemos excelentes resultados de voo e
alta vitalidade). Recomendamos que o tomemos às terças ou quartasfeiras. (voo de sábado)
Turbo Flight™
Só pode ser utilizado se os pombos permanecerem apenas uma noite no
cesto, a libertação deve ter lugar em menos de 20 horas após a
administração da cápsula. Se isto não acontecer, mais lutas de pombos
(também fêmeas) são percebidas em cestos. Isto foi estabelecido em
ensaios de campo. Se tiver alguma questão sobre os produtos Pigeon
Vitality Natural, pode sempre contactar-nos em:
mail@pigeonvitality.com

Teremos todo o prazer em ajudá-lo.
Desejamos-lhe uma temporada de viagens de sucesso!
Com os mais cordiais cumprimentos

A sua equipa de Pigeon Vitality

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

Os horários a seguir estão em inglês.

Do Google Translate as traduções para o espanhol são para os dias
de semana:

Domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado

E outro:

Grão
Água
Opção de cápsula
Se você tiver alguma dúvida - envie um e-mail para
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

