PROFESJONALNE
PODEJŚCIE DO HODOWLI

EDDY NOEL
Eddy Noel posiada 40 letnie doświadczenie w sporcie gołębiarskim.
Większość tego czasu spędził jako specjalista ds. żywienia oraz rozwoju
produktów, takich jak mieszanki zbożowe oraz suplementy; dostarczył
na rynek gołębiarski sporą gamę wysoko jakościowych produktów,
perfekcyjnie zbilansowanych, które to pozwoliły gołębiom osiągać
ponad przeciętne wyniki.
Eddy jest ekspertem ds. żywienia oraz suplementacji, a dzielenie się swoją ogromną wiedzą
sprawia mu wiele radości. Swoją wiedzą dzieli się na łamach wielu czasopism i forów
dyskusyjnych, a jego wskazówki zawierają szereg zagadnień, od żywienia, zaciemniania i
doświetlania gołębników, jak osiągnąć lepsze wyniki w rozpłodzie oraz lotach, loty gołębi
młodych, jak osiągnąć prawidłowy klimat gołębnika itd. Dodatkowo Eddy Noel jest autorem
wielu artykułów o „Sporcie Gołębiarskim”. Prowadzi również z sukcesami wiele sławnych
hodowli.
Razem z Ivanem Willockxem stworzyli Belgijski duet lotowy „Team NOEL -WILLOCKX” Ivan
jako były doświadczony piłkarz wie jak odnieść sukces na najwyższym poziomie w sporcie.
Obecnie pracuje jako agent i odwiedza gołębniki na odpowiednim poziomie, więc zna
codzienne potrzeby najlepszych graczy w tym sporcie.
Po krótce, mamy tu przed sobą dwóch ekspertów, którzy potrafią gołębia przygotować żeby
był w formie oraz wydobyć z niego cały jego potencjał. Potwierdzają to wyniki osiągane przez
nich samych, jak i hodowców, którzy z nimi współpracują!!

NIE TRAĆ CZASU
DOŁĄCZ DO
NAJLEPSZYCH!!

GOŁĘBIE POCZTOWE
W NOWOCZESNYM UJĘCIU

Dni, kiedy wystarczyło podać naszym gołębiom wyłącznie wodę i karmę, by osiągnąć
dobre rezultaty już są dawno za nami. Czas konkursu jest coraz krótszy, gołębie trenują
szybciej i więcej, również wykonują więcej lotów konkursowych, z których chcemy by zajęły
jak najlepsze pozycje. To wszystko nie jest jednak łatwym wyzwaniem, wymaga od nas wiedzy
oraz specjalnego przygotowania.
Jeśli chcesz, by Twoje gołębie miały cały rok dobre zdrowie i kondycję oraz formę przez cały
sezon - to nasze suplementy będą bardzo przydatne. Oprócz dobrze zbilansowanej diety
stanowią one niezbędne ogniwo całej układanki. Naszym celem jest, by przy jak najmniejszym
zaangażowaniu osiągnąć jak najwyższe cele, jednocześnie biorąc pod uwagę panujące oraz
nadchodzące warunki.
Gama dostępnych produktów dla gołębi jest tak ogromna, iż znalezienie właściwych
jest przysłowiową „igłą w stogu siana”. Natomiast wielką sztuką jest robienie właściwych
rzeczy, we właściwym czasie, by hodowca wiedział jaki produkt podać, kiedy i dlaczego.
Dokonywanie drobnych „korekt” tuż przed wymagającym lotem lub w trakcie sezonu, pozwoli
twoim sportowcom znaleźć się na linii startu w najlepszej kondycji i formie, za każdym razem.
Bez względu na to, jakiego produktu używasz, pamiętaj, że wszystko musi zostać
przetworzone przez wątrobę w małym ciele Twojego gołębia. Dlatego używaj produktów tak
oszczędnie i wydajnie, jak to możliwe. Ważne jest by używać wyłącznie produktów, które
usuwają niedobory w diecie gołębi oraz produktów o udowodnionym wpływie na ich
wydolność lotową. Tak więc poza dobrą jakością gołębi, właściwym gołębnikiem, dobrym
zdrowiem, odpowiednim treningiem, regeneracją i przemyślaną dietą, potrzebujesz jeszcze
naszego naukowo skomponowanego, wysokiej jakości pakietu suplementów AIDI. Wszystko
to sprawi, iż Twoje gołębie znajdą się na szczycie listy od początku do końca sezonu.
Wyrafinowane i profesjonalne podejście do karmienia, właściwe wytyczne i właściwe
stosowanie naszych naukowo opracowanych suplementów diety AIDI pozwoli ci postawić
kropkę nad „i”.

Życzymy sukcesów!
Eddy Noel
Ivan Willockx

1.

AIDI
CALCIUM
Forte

Jest to nowo powstała formuła
wyśmienitej mieszanki
minerałów.

Zawiera wszystkie niezbędne minerały, pierwiastki
śladowe oraz aminokwasy w celu szybkiego
zrekompensowania niedoborów substancji
odżywczych powstających podczas lotów,
rozpłodu oraz pierzenia.
AIDI Calcium Forte ma niską zawartość fosforu,
natomiast wysoką zawartość wapnia, co sprawia,
że mieszanka jest łatwo przyswajalna.
AIDI Calcium Forte polepsza funkcjonowanie
organizmu po wyczerpującym locie, podczas
wychowu młodych oraz podczas pierzenia.

1,75
kg

10
kg

AIDI Calcium Forte znacznie zwiększa zdolności
rozpłodowe oraz lotowe naszych gołębi, natomiast
specyficzna struktura mieszanki sprawia, iż gołębie
są smakoszami tej łatwo przyswajalnej mikstury.

SPOSÓB UŻYCIA:

— łyzka stołowa dla 10 golebi,
— należy podawać 1 raz dziennie
—
—
—
—

od sparowania do zniesienia jaj,
3 razy w tygodniu podczas wychowu młodych,
podczas lotów na trzy dni przed koszowaniem,
3 razy w tygodniu podczas pierzenia.
AIDI CALCIUM FORTE najlepiej podawać
w małych miseczkach.

AIDI, najwyższa belgijska jakość,
ponieważ tylko najlepsze
jest wystarczająco dobre!

AIDI
OMEGA PLUS
Oil Extra

AIDI Omega Plus Oil Extra jest
mieszanką tłuszczy omega 3
z dodatkiem lecytyny.

W codziennym użytku pozwoli nam to zachować
proporcje pomiędzy tłuszczami omega 3 i omega 6,
a co za tym idzie zapewni znaczący wzrost kondycji
oraz zdrowia gołębi.
Ta unikalna mikstura dostarcza gołębiom mnóstwo
energii, co pozwala im na szybszą regenerację
oraz lepsze wyniki w lotach.
AIDI Omega Plus Oil Extra zawiera lecytynę, która
poprawia przyswajanie kwasów tłuszczowych
do organizmu, co umożliwia gołębiom przemierzanie
większej liczby kilometrów.
Lecytyna usprawnia również funkcjonowanie
mózgu oraz orientację gołębia.

500
ml

AIDI Omega Plus Oil Extra sprawia,
iż upierzenie jest gładkie i przylegające.

SPOSÓB UŻYCIA:

— preparat ten można podawać na karmę
—

—
—

w ciągu całego roku,
okres rozpłodu, pierzenia, lotów: stosować
1 raz dziennie najlepiej wieczorem, zaleca się
wysuszenie karmy na przykład AIDI Probiotica
Plus lub AIDI Carbo Boast
dawka: 5 ml preparatu wymieszać z 1 kg karmy,
przed użyciem wstrząsnąć.

WSKAZÓWKA:
Przygotować mieszankę z olejem rano,
by karma wyschła do popołudniowego
karmienia, natomiast wieczorem przygotować
na karmienie poranne.

2.

3.

AIDI
PROBIOTICA
Plus
500

gram

Wysoko skoncentrowana
mikstura bakterii
probiotycznych.

AIDI Probiotica Plus jest to wysoko skoncentrowana
mikstura bakterii probiotycznych, która wzmacnia
układ odpornościowy gołębia. AIDI Probiotica Plus
pozwala wzmacniać florę bakteryjną u gołębi, obniża
podatność na choroby.
Wysoko skoncentrowane lactobacillus w AIDI
Probiotica Plus gnieżdżą się i rozmnażają na błonie
śluzowej jelita cienkiego.
Optymalizują trawienie substancji odżywczych,
obniżają poziom bakterii patogennych oraz pleśni
w organiżmie.
Wszystko to sprawia, iż gołąb jest żywotny,
zdrowy i ma piękne upierzenie.

Idealne jelita
to doskonałe zdrowie gołębi
dorosłych oraz młodych

SPOSÓB UŻYCIA:

— 3 miarki (15gr) na 1kg karmy
—
—
—

zwilżonej AIDI Omega Plus Oil
1 raz dziennie przez 3 dni
po kuracji antybiotykowej
lub szczepieniu
dzień przed koszowaniem
w celu podniesienia kondycji,
2 razy w tygodniu w okresie
pierzeniowym i rozpłodowym.

Odpowiada za odpowiednią
pracę i funkcjonowanie mięśni.
Jest to naukowo opracowana, wysoko energetyczna mieszanka
odpowiadająca za odpowiednią pracę i funkcjonowanie mięśni.

AIDI
CARBO
BOOST

4.

Unikalna formuła AIDI Carbo Boast powoduje, iż organizm gołębia
szybciej produkuje glikogen, który to pozwala naszym gołębiom
na szybszy tryb oraz dłuższy czas lotu.
Do AIDI Carbo Boast dodaliśmy antyoksydanty, witaminy
i elektrolity, które chronią tkankę mięśniową, zwiększają odporność
na stres, poprawiają gospodarkę wodną gołębia podczas transportu,
treningów oraz lotów.

SPOSÓB UŻYCIA:

500

— 1 miarka (10 gram) na 600 gram karmy raz dziennie karmę

gram

zwilżając wcześniej AIDI Omega Plus Oil Extra

— podawać przez 1 - 2 dni przed koszowaniem
— w celu zwiększenia ochoty na trenowanie 3 do 5 dni z rzędu.

Wyjątkowa kombinacja witamin,
aminokwasów i minerałów

AIDI
CONDITION
BOOSTER

Tworzy doskonały tonik, który pozwoli nam utrzymać
gołębie w świetnej kondycji i formie przez cały sezon lotowy.
AIDI Condition Booster przyśpiesza metabolizm, podnosi
wytrzymałość, zwiększa wydolność i funkcję pracy mięśni,
zapobiega zmęczeniu i skurczom mięśni.
AIDI Condition Booster utrzymuję znakomitą kondycję,
zwiększa jednocześnie poziom energii oraz jej rezerwy;
co bezpośrednio przekłada się na wydolność naszych gołębi.
AIDI Condition Booster działa nawet lepiej w połączeniu
z AIDI Carbo Boost.

SPOSÓB UŻYCIA:
10 ml na 1 litr wody, lub 300 gram karmy dla 20 gołębi

— podczas lotów” dzień przed koszowaniem,
— po chorobie: 2 do 3 dni
— przy złej kondycji, przy braku ochoty do trenowania
stosować z AIDI Carbo Boost: od 2-5 dni.

500
ml

5.

6.

AIDI RECUP
Fast
500

gram

Uzupełnienie straconej
energii i elektrolitów po locie
oraz regeneracja mięśni.

Najważniejszą rzeczą po przylocie gołębi z lotu
jest uzupełnienie straconej energii i elektrolitów
oraz dostarczenie budulca w celu zregenerowania
utraconej tkanki mięśniowej.
W pierwszej kolejności powinny być podane cukry
proste oraz złożone, lub węglowodany, lekkostrawne
kwasy tłuszczowe oraz proteiny.
AIDI Recup Fast dostarcza niezbędne składniki
w odpowiednich proporcjach, które pomagają
znacznie szybciej odzyskać siły.
AIDI Recup Fast jest środkiem łatwo rozpuszczalnym
w wodzie, składającym się z wysoko energetycznych,
lekkostrawnych składników wspomagających procesy
regeneracyjne gołębi.
AIDI Recup Fast jest produktem pierwszego wyboru,
który pomoże Twoim gołębiom szybko powrócić
do zdrowia i sił po locie.
AIDI Recup Fast jest również dostępny w kapsułkach.
W ten sposób będziesz pewien, że każdy Twój gołąb
otrzymał odpowiednią dawkę.

SPOSÓB UŻYCIA:

— 4 miarki (20gr) na 1 litr wody bezpośrednio po przylocie
— w przypadkach dużego wyczerpania, zaleca się podanie kapsułki AIDI Recup Fast doustnie
(1 szt. na gołębia)

— zaleca się przyrządzenie takiej ilości płynu, aby został zużyty w ciągu 30 minut, gdyż utlenia się
i traci na jakości od światła dziennego. Po upływie tego czasu należy przyrządzić nowy płyn.

Nowy sezon rozpoczyna się dokładnie dzień po zakończeniu poprzedniego!!!

Nowa mieszanka witamin
i minerałów, dla optymalnej
formy i zdrowia gołębi.

AIDI
CONDITION
Plus Minerals

7.

AIDI Condition Plus Minerals jest nową mieszanką witamin i minerałów, które mają
zapewnić Twoim gołębiom optymalną formę i zdrowie w trakcie sezonu lotowego
oraz w okresie rozpłodowym i pierzeniowym.
Mieszanka oparta jest na najnowszej naukowej wiedzy i badaniach dotyczących
żywienia gołębi pocztowych. Składa się ona z różnych minerałów, pierwiastków
śladowych oraz witamin.
AIDI Condition Plus Minerals perfekcyjnie zbilansowana mieszanka zapewniająca
znakomite osiągnięcia w czasie lotów, hodowli oraz pierzenia.
AIDI Condition Plus Minerals jest mieszanką, którą gołębie spożywają z wielkim
smakiem. Zawiera wszelkie niezbędne minerały, pierwiastki śladowe oraz witaminy
potrzebne naszym atletom podczas wychowu młodych oraz wyczerpujących lotów.
AIDI Condition Plus Minerals zawiera wysokiej jakości wapń, w odpowiedniej proporcji
do fosforu, natomiast zawarty w niej żwirek sprawia, że żołądek Twoich gołębi będzie
znakomicie trawił pokarm. Z AIDI Condition Plus Minerals wszystkie niedobory
witamin i minerałów zostaną szybko uzupełnione.

1,75
kg
SPOSÓB UŻYCIA:

10
kg

— AIDI Condition Plus Minerals można
—
—
—
—

stosować przez cały rok 2-3 razy w tygodniu,
zalecamy domieszać drobne nasiona,
na 2 dni przed koszowaniem
oraz po powrocie z lotu,
w czasie znoszenia i wysiadywania
jajek 2 x w tygodniu,
po wykluciu się młodych od 4-5 dnia
stosujemy codziennie.
Przechowywanie:
w suchym i ciemnym miejscu.

AIDI CONDITION PLUS MINERALS
idealnie zbilansowane minerały
dla najwyższej wydajności podczas
lotów,pierzenia oraz lęgów.

8.

AIDI
PROTEIN BOOST

Wysokiej jakości mieszanka
białek zwierzęcych
i białka jajecznego.

AIDI PROTEIN BOOST jest wysokiej jakości mieszanką białek zwierzęcych i białka jajecznego.
Białka te mają wyjątkową wartość biologiczną przez co są łatwo przyswajane przez organizm.
Pomagają w szybkiej odbudowie tkanki mięśniowej po ciężkim i wyczerpującym locie,
przyśpieszają również rozwój i wzrost młodych w okresie rozpłodowym, oraz zapewniają
prawidłowy wzrost piór w okresie pierzenia.
Minerały zawarte w AIDI Protein Boost wzmacniają układ odpornościowy gołębi. Pomagają
utrzymać gołębie w optymalnym zdrowiu, co zwiększa ich formę i polepsza ich wyniki w lotach.

400

gram

SPOSÓB UŻYCIA:

— 2 miarki (10gr) na 600 gram karmy (20 gołębi) wcześniej zwilżonej
—
—

9.

AIDI Omega Oil Extra.
stosować 1-2 x w tygodniu w trakcie lotów, chowu i pierzenia,
podczas choroby oraz po szczepieniu przez 2-3 dni

AIDI ELIXIR
ZDROWIA

AIDI Health Elixir to nalewka
z 20 różnych ziół i roślin.

Posiada właściwości detoksykujące oraz czyszczące krew gołębi.
Wspomaga gołębie w okresie pierzenia, przyspiesza zrzucanie puchu,
przez co szybciej wracają do najwyższej formy.
AIDI Health Elixir wzmacnia układ odpornościowy. Oczyszcza drogi
oddechowe z zalegającego śluzu, poprawia przepływ tlenu i pobudza apetyt.

1000
ml

Stosowany przez kilka dni z rzędu AIDI Health Elixir sprawi,
że mięśnie klatki piersiowej Twojego gołębia będą miały różowy
kolor, a ich nosy i pierścienie wokół oczu zrobią się piękne i białe.

SPOSÓB UŻYCIA:

—
—
—
—

20 ml na 1litr wody lub na 600 gram karmy dla 20 gołębi
w sezonie rozpłodowym: od 8-10 dni przed parowaniem
w sezonie lotowym: 1-2 razy po locie
w okresie pierzenia: 3-4 razy w tygodniu.

Mieszanka, która zapewnia
optymalne zdrowie i kondycję
w czasie lotów, rozpłodu i pierzenia.

AIDI
VITA PLUS

10.

AIDI VITA PLUS jest to mieszanka minerałów i witamin, która zapewni Twoim
gołębiom optymalne zdrowie i kondycję w czasie lotów rozpłodu i pierzenia.
To jest mikstura różnych minerałów, witamin i pierwiastków śladowych.
AIDI VITA PLUS jest miksturą, którą gołębie spożywają z wielkim apetytem.
Składa się ona z niezbędnych minerałów, pierwiastków śladowych oraz witamin,
których nasi atleci potrzebują w okresie rozpłodu, pierzenia oraz wymagających
lotów. Z AIDI VITA PLUS niedobór w diecie będzie uzupełniony bardzo szybko.

1,75
kg

SPOSÓB UŻYCIA:

— Łyzka stołowa dla 10 golebi.
— AIDI VITA PLUS można podawać gołębiom przez cały rok,
—
—
—
—

2-3 razy w tygodniu.
Zalecamy wymieszanie z małą ilością drobnych nasion.
Sezon lotowy: 2 dni przed koszowaniem, oraz po przylocie.
Sezon rozpłodowy: w trakcie wysiadywania jajek 2-3 razy
w tygodniu, przy młodych od 4-5 dnia dziennie.
Pierzenie – 2 razy w tygodniu.

Czystość i wysokia kondycja
oczu gołębia, nosa oraz nozdrzy.

AIDI
EYE DROPS

AIDI Eye Drops dzięki nim utrzymasz w czystości
i wysokiej kondycji oczy gołębia, nos oraz nozdrza.
AIDI Eye Drops pomagają zapobiegać i łagodzą wszelkie
podrażnienia powiek oka oraz mają lecznicze właściwości.

30
ml
SPOSÓB UŻYCIA:

— 1 kropla do każdego oka przed lotem oraz po locie,
— od 3-5 kropli dziennie w przypadku podrażnienia
powieki lub przy stanie zapalnym oka.

11.

12.

Skoncentrowana mieszanka
witamin stworzona specjalnie
dla gołębi wyczynowych.

AIDI
CHELATS

AIDI Chelats to wyjątkowa, skoncentrowana mieszanka witamin, pierwiastków śladowych i minerałów
w formie chelatu, stworzona specjalnie dla gołębi wyczynowych. Zaletą chelatów jest to, że są one
w pełni wchłaniane przez organizm, co oznacza, że łatwiej jest uzupełnić niedobory żywieniowe.
Chelaty odpowiadają za tempo przyswajania witamin,pierwiastków
i minerałów, ich transport i proces usuwania z ciała. W związku z tym
chelaty chronią organizm gołębi przed niedoborem, zatruciem i zbyt
wysokim stężeniem pierwiastków i witamin, szczególnie tych, które
łatwo przedawkować. AIDI Chelats zaleca stosować się przy spadku
formy w stadzie, po przebytej chorobie lub po zastosowaniu leków,
a także w okresie lęgowym oraz podczas pierzenia.

250
ml

Zapewnia również niezbędne wsparcie podczas sezonu lotowego.
Wymagający program lotowy nieuchronnie prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na witaminy, minerały i pierwiastki śladowe.
Nasz AIDI Chelats stosowany regularnie, zrekompensują to,
utrzymując w ten sposób gołębie w doskonałej formie.

SPOSÓB UŻYCIA:

— Przy lotach w niedzielę najlepiej podać w czwartek
wieczorem5ml/1kg karmy;

— loty sprint - 1 x w miesiącu, średni dystans - co trzy tygodnie, daleki dystans – co 2 tygodnie
jeśli są lotowane co tydzień, oraz co trzeci tydzień, gdy lotowane są co 2 tygodnie.

— W sezonie lęgowym 1 x w tygodniu podczas wychowu młodych, oraz podczas mocnego
pierzenia również 1 x w tygodniu.

13. AIDI GRIT
—

ANISE

AIDI Grit z anyżem to mieszanka
żwiru kwarcowego, muszli małż
i ostryg oraz anyżu. Sprzyja to
łatwemu wchłanianiu i zapewnia,
że wszystko, co jedzą twoje gołębie,
zostanie odpowiednio strawione.

5
kg

10
kg

AIDI Grit sprzyja łatwemu wchłanianiu i zapewnia, że wszystko, co jedzą
twoje gołębie, zostanie odpowiednio strawione. Oznacza to, że Twoje gołębie
uzyskują znacznie więcej składników odżywczych z pokarmu przydatnych
zarówno w okresie pierzenia, lotów, oraz podczas lęgów.
W naszych mieszankach mineralnych nie używamy czerwonego kamienia (REDSTONE)który podczas
trawienia mielony jest wraz z ziarnem, co nie jest korzystne dla naszych pupili,bo sprawia, że nadal go
jedzą powodując często biegunkę. Robią to również, aby wchłonąć wapń. Problem polega na tym, że
organizm gołębia nie wchłania tego wapnia z powodu złego stosunku wapnia
do fosforu.
Większość gritów dostępnych na rynku ze względu na cenę zawiera bardzo mało lub wcale
wartościowych dla trawienia muszli małż i ostryg; natomiast są to składniki, które każdy dobry grit
powinien mieć. Jakościowy grit po zjedzeniu pozostaje w żołądku przez dłuższy czas, pomagając tam
zmielić pokarm, dzięki czemu następuje większe wchłanianie składników odżywczych ; jest więc
całkowicie normalne, że gołębie przyjmują i potrzebują bardzo mało naszego żwirku z anyżem.
DAWKOWANIE: dziennie świeża, bardzo mała porcja w osobnym karmiku.

Dobre zdrowie, odporność,
kondycja i witalność

AIDI
PRO BACTERIAL
NEW

14.

Dobre zdrowie, odporność, kondycja i witalność – wszystko zaczyna się od zdrowej flory jelitowej.
Tworzenie oraz utrzymywanie dobrej flory jelitowej daje trzy kroki do przodu!
W jelitach żyją miliony bakterii, zarówno dobrych, jak i złych. W normalnych warunkach przeważają
dobre bakterie, które zapewniają naturalną obronę i odporność. Z drugiej strony złe bakterie powodują
choroby. Dlatego tak ważna jest odpowiednia równowaga.

5000
ml

1000
ml

Czynniki, które mogą tą równowagę zaburzyć:
złej jakości karma lub zanieczyszczona, zakażona
karma podczas transportu na lot,
zanieczyszczona luba zakażona woda podczas
transportu,
stres spowodowany przepełnionym gołębnikiem,
transport na lot itp..
używanie antybiotyku; pamiętaj on zabija nie tylko
złe, ale i dobre bakterie,
zmęczenie spowodowane lotami i treningami,

AIDI Pro Bacterial pomaga zbudować niesamowicie silny układ odpornościowy. Stawia te dobre
bakterie na silnej pozycji, dzięki czemu gołębie są mniej podatne na choroby, są dobrze opierzone
i szczególnie chętnie trenują. AIDI Pro Bacterial eliminuje produkty przemiany materii oraz toksyny,
poprawia trawienie pokarmu oraz zwiększa wchłanianie składników odżywczych.

AIDI Pro Bacterial to ferment złożony
z melasy z trzciny cukrowej, czosnku
i soku z czerwonych buraków.
Zawiera wiele różnych rodzajów
efektywnych mikroorganizmów, zarówno
tlenowych, jak i beztlenowych, bakterie
fotosyntetyzujące, kwasy organiczne,
bakterie kwasu mlekowego, drożdże,
grzyby, pre- i probiotyki oraz enzymy.

Uwaga: z biegiem czasu AIDI Pro Bacteria
może wykazywać tendencję do tworzenia
osadu. Jest to całkowicie normalne i nie
ma absolutnie żadnego wpływu na jakość.

SPOSÓB UŻYCIA:

— W okresie lęgowym, podczas pierzenia
i lotów, oraz w okresie spoczynku: 10 ml
na litr wody do codziennego uzupełnienia
lub dodać 10 ml do 600 gr. paszy.

— Pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu
wody z kranu, ponieważ zawiera chlor,
który jest szkodliwy dla żywych mikroorganizmów. Należy dodać do wody
odstanej.

— Przechowywać w ciemnym, chłodnym
i suchym miejscu.

Condition Plus
Natural Minerals
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