
                                                                               
   antibiotica vrij   �� producten voor gezonde duivensport 

 
Algemene informatie 
Pigeon Booster producten worden zowel preventief en curatief ingezet als aanvullend diervoer.  
Bij de productontwikkeling zijn 4 criteria voor postduiven in acht genomen:  
            1. snel herstel van de vochtbalans in geval van ziekte of wedstrijden  
            2. stimuleren van voldoende voeropname en prestaties 
            3. optimale vertering van het voer en omzetting naar spierprestaties  
            4. geen toevoeging van antibiotica en opbouw van resistentie  
Waarschuwing 
Bewaar buiten bereik van kinderen en onbevoegden. Alleen toepassen volgens aanwijzingen van leverancier als aanvullend diervoer te verstrekken door 
het dagrantsoen van duiven. Raadpleeg de distributeur voor vragen of voor toepassingen bij andere diersoorten. 
Speciale risico's 
Producten zijn sterk geconcentreerd. Alleen toepassen als verdunning volgens aanwijzingen van leverancier. Verwijder vlekken direct en spoel 
gereedschap en oppervlakken intensief af met schoon water. Vermijd contact met ogen. Na gebruik de verpakking steeds goed afsluiten voor hergebruik.   
Inhoud pakket Pigeon Booster  
  1x 100 ml NutriFoscal (flesje)     1x plastic doseerspuit 3 ml  
  1x  50 ml PolyVit HL (flesje)                       1x bijsluiter  
  1x  50 ml Intestinal ReCup (flesje)  
 
Product beschrijving  

NUTRIFOSCAL POLYVIT HL INTESTINAL RECUP  

Aanvullend vloeibaar voeradditief voor duiven. 
Bevat geconcentreerde vloeibare mineralen 
en sporenelementen aangevuld met 
essentiële zuren. Bevat geen antibiotica. 

Dosering: 2 ml per 500 gram duivenvoer.       
2 ml opzuigen met spuitje uit de NutriFoscal 
voorraadfles en indoseren door het voer. 
Samen verstrekken met adviesdosering 
PolyVit HL en ReCup. Goed mengen door het 
duivenvoer.   

Aanvullend vloeibaar voeradditief voor duiven. 
Bevat vloeibare essentiële vitaminen, 
propyleen glycol en nuttige additieven. Bevat 
geen antibiotica 

Dosering: 1 ml per 500 gram duivenvoer.       
1 ml opzuigen met spuitje uit de PolyVit HL 
voorraadfles en doseren door het voer. 
Samen verstrekken met adviesdosering 
NutriFoscal en ReCup. Goed mengen door 
het duivenvoer. 

Aanvullend diervoeder voor duiven voor 
optimaal herstel van verstoorde vocht- en 
verteringsbalans met toevoeging van 
smaakstoffen en additieven. Bevat geen 
antibiotica. 

Dosering: 1 ml per 500 gram duivenvoer.       
1 ml opzuigen met spuitje uit de ReCup 
voorraadfles en doseren door het voer.  
Samen verstrekken met adviesdosering 
NutriFoscal en PolyVit. Goed mengen door 
het duivenvoer. 

 
 
Gebruiksaanwijzing                                                         Alle Pigeon Booster producten zijn zowel PREVENTIEF en CURATIEF inzetbaar.  
 

  PREVENTIEF TIJDENS VLIEGSEIZOEN  dosering per 500 gram voer (corrigeer voor afwijkende hoeveelheden) 

1e dag na Thuiskomst 2e dag na Thuiskomst 

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

Voeg bovenstaande hoeveelheid uit ieder flesje toe per 500 gram 
voer. Goed mengen voor het verstrekken aan de duiven.   

Voeg bovenstaande hoeveelheid uit ieder flesje toe per 500 gram 
voer. Goed mengen voor het verstrekken aan de duiven.   

 

CURATIEF EN PREVENTIEF BIJ E-COLI   dosering per 500 gram voer (corrigeer voor afwijkende hoeveelheden) 

CURATIEF BIJ E-COLI PREVENTIEF BIJ E-COLI 

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

3- 5 dagen 1-2 dagen  

Voeg bovenstaande hoeveelheid uit ieder flesje toe per 500 gram 
voer. Goed mengen voor het verstrekken aan de duiven.   

Voeg bovenstaande hoeveelheid uit ieder flesje toe per 500 gram 
voer. Goed mengen voor het verstrekken aan de duiven.   

 

OVERIGE PREVENTIEF GEBRUIK  dosering per 500 gram voer (corrigeer voor afwijkende hoeveelheden) 

ONDERSTEUNING TIJDENS RUI VERBETERING VOEROPNAME ONDERSTEUNING KWEEKPERIODE 

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 dagen per week  2 dagen  2 dagen per week 

Voeg bovenstaande hoeveelheid uit ieder 
flesje toe per 500 gram voer. Goed 
mengen voor het verstrekken aan de 
duiven. 

Voeg bovenstaande hoeveelheid uit ieder 
flesje toe per 500 gram voer. Goed mengen 
voor het verstrekken aan de duiven. 

Voeg bovenstaande hoeveelheid uit ieder 
flesje toe per 500 gram voer. Goed 
mengen voor het verstrekken aan de 
duiven. 

 
Gefabriceerd door: Animal Health Products b.v. en Duka Production Ltd.  
Hoofdverdeler Benelux landen:  Pigeon Booster Team NL                             
Contactpersonen: Martin Trompetter  &  Appie Dunnink  
Contact informatie: info@pigeonbooster.nl   Website: www.pigeonbooster.nl 
 

Bijsluiter PigeonBooster 

 


