
Ulotka PigeonBooster  
                                                                                

   nie zawiera antybiotyku   preparat dla zdrowej hodowli gołębi 
  

 

 

Informacje ogólne : 

Produkty firmy Pigoen Booster są preparatem zarówno profilaktycznym, leczniczych jak i 

uzupełniającym. 

    Przy rozwoju produktu pod szczególną uwagę zostały badane poniższe cztery kryteria dla gołębi 

pocztowych : 

1. Szybkie odzyskanie równowagi i balansu nawilżania w razie choroby lub konkursów. 

2. Stymulacja odpowiedniego spożycia karmy i ogólnej wydajności. 

3. Optymalne trawienie pokarmu i konwersja  wydajności mięśni 

4. Produkty nie zawierają antybiotyków przy narastaniu oporności 

Ostrzeżenie : 

Produkty należy trzymać z dala od dzieci i osób nieupoważnionych. Należy stosowania wyłącznie według wskazówek producenta jako preparat 

uzupełniający przy dziennej dawce karmy dla gołębi. Skonsultuj się z dystrybutorem w celu uzyskania jakichkolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące 

zastosowania produktów dla innych gatunków zwierząt. 

Szczególne zagrożenia: 

Produkty są bardzo skoncentrowane. Stosować tylko w rozcieńczeniu zgodnie z zaleceniami producenta. Natychmiast usunąć plamy i intensywnie umyć 

czystą wodą wszystkie naczynia, narzędzia oraz powierzchnie. Unikać kontaktu z oczami. Po użyciu zawsze dobrze zamknąć opakowanie do 

ponownego wykorzystania. 

 

Zawartość pakietu Pigeon Booster   

     1x 100 ml NutriFoscal (butelka)        1x plastikowa strzykawka3 ml   

    1x  50 ml PolyVit HL (butelka)               1x ulotka 

 1x  50 ml Intestinal ReCup (butelka)   

  

Opis produktu 

NUTRIFOSCAL  POLYVIT HL  INTESTINAL RECUP   

Uzupełniający dodatek do karmy w postaci 
płynu dla gołębi. Zawiera skoncentrowane 
plynne minerały i mikroelementy uzupełnione 
niezbędnymi kwasami.  Nie zawierają 
antybiotyków. 

Dawkowanie: 2 ml na 500 gram gołębiej 
karmy. Za pomocą strzykawki odessać 2ml 
dawki  z butelki NutriFoscal i wymieszać z 
karmą. 

Podawać według udzielonych porad 
dawkowania wraz z PolyVit HL i  ReCup. 
Dobrze wymieszać z karmą dla gołębi. 

Uzupełniający dodatek do karmy w postaci 
płynu dla gołębi. Zawiera płynne niezbędne 
witaminy, glikol propylenowy i użyteczne 
dodatki. Nie zawiera antybiotyków. 

Dawkowanie: 1 ml na 500 gram na gołębiej 

karmy. Za pomocą strzykawki odessać 1ml 
dawki  z butelki PolyVit HL i wymieszać z 
karmą.       

Podawać według udzielonych porad 
dawkowania wraz z NutriFoscal  i ReCup. 
Dobrze wymieszać z karmą dla gołębi. 

Uzupełniająca mieszanka karmy dla 
optymalnej odbudowy balansu nawilżania oraz 
zaburzeń trawiennych zawierająca aromaty 
oraz dodatków. Nie zawiera antybiotyków. 
 

Dawkowanie: 1 ml na 500 gram na gołębiej 
karmy. Za pomocą strzykawki odessać 1ml 
dawki  z butelki ReCup i wymieszać z karmą.       

Podawać według udzielonych porad 

dawkowania wraz z NutriFoscal  PolyVit HL 

Dobrze wymieszać z karmą dla gołębi. 

  
  

  Instrukcja obsługi                      Wszystkie produkty Pigeon Booster są wykorzystywane zarówno PROFILAKTYCZNIE jak i LECZNICZO . 

  

   PROFILAKTYCZNIE W OKRESIE SEZONU LATANIA   

    Dawka na 500 gram produktu spożywczego ( koryguj dla różniących się ilości) 

1-wszy dzień przybycia do domu 2-gi dzień przybycia do domu 

2 ml NutriFoscal   + 1 ml  PolyVit HL + 1 ml ReCup  2 ml NutriFoscal   + 1 ml  PolyVit HL + 1 ml ReCup  

Dodaj powyższą ilość z każdej butelki na 500 gram karmy. Należy 

dobrze wymieszać przed podaniem gołębiom. 

Dodaj powyższą ilość z każdej butelki na 500 gram karmy. Należy 

dobrze wymieszać przed podaniem gołębiom. 

    LECZENIE I PROFILAKTYKA SPOWODOWANE  E-COLI  Dawka na 500 gram produktu spożywczego ( koryguj dla różniących się ilości) 

LECZENIE  PRZY E-COLI  PROFILAKTYKA PRZY E-COLI  

2 ml NutriFoscal   + 1 ml  PolyVit HL + 1 ml ReCup  2 ml NutriFoscal   + 1 ml  PolyVit HL + 1 ml ReCup  

3- 5 dni 1-2 dni 

Dodaj powyższą ilość z każdej butelki na 500 gram karmy. Należy 

dobrze wymieszać przed podaniem gołębiom. 

Dodaj powyższą ilość z każdej butelki na 500gram karmy. Należy 

dobrze wymieszać przed podaniem gołębiom. 

  

     INNE ZASTOSOWANIA ZAPOBIEGAWCZE  Dawka na 500 gram produktu spożywczego ( koryguj dla różniących się ilości) 

WSPARCIE W CZASIE GODÓW POPRAWA APETYTU WSPARCIE W OKRESIE  

WEGETACYJNYM  

2 ml NutriFoscal   + 1 ml  PolyVit HL +        

1 ml ReCup  

2 ml NutriFoscal   + 1 ml  PolyVit HL +        

1 ml ReCup  

2 ml NutriFoscal   + 1 ml  PolyVit HL +        

1 ml ReCup  



2 dni w tygodniu   2 dni 2 dni w tygodniu  

Dodaj powyższą ilość z każdej butelki na 

500 gram karmy. Należy dobrze wymieszać 

przed podaniem gołębiom. 

Dodaj powyższą ilość z każdej butelki na 

500 gram karmy. Należy dobrze wymieszać 

przed podaniem gołębiom. 

Dodaj powyższą ilość z każdej butelki na 

500 gram karmy. Należy dobrze wymieszać 

przed podaniem gołębiom. 

  

Wyprodukowano przez: Animal Health Products b.v. oraz Duka Production Ltd.   

Główny dystrybutor krajów Beneluksu:  Pigeon Booster Team NL                             

Osoba contaktowa: Martin Trompetter  &  Appie Dunnink   

Info: info@pigeonbooster.nl   Strona główna: www.pigeonbooster.nl  

   
 


