NOWOCZESNE TRENDY W ŻYWIENIU

MIESZANKI AIDI
AIDI Winter/Rust

AIDI Winter/Rust

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Tłuszcz surowy: 6,8
Białko surowe: 11,3
Białko wchłanialne: 6,7
Węglowodany: 61,3
Wartość energetyczna: Kcal.3259
Włókno surowe: 6,3
Stosunek Omega 6 do Omega 3: 6.4 - 1

Jest to doskonała mieszanka nasion, którą
należy stosować po okresie pierzenia,
w miesiącach zimo-wych, oraz przez cały
rok u gołębi będących w spo-czynku. AIDI
Winter/Rust zawiera dużo surowego
włókna w różnej postaci, które zapewniają
o pt y m a l n e t raw i e n i e i wc h ł a n i a n i e
składników odżywczych. AIDI Winter/Rust pobudza pracę jelit i usprawnia ich oczyszczanie. Właściwe proporcje i charakter zawartych w nim kwasów tłuszczowych, węglowodanów i białek zapewniają, że AIDI Winter/Rust może być skarmiane bez żadnych
pro-blemów z zatłuszczaniem się gołębi.

SKŁAD MIESZANKI:
ryż niełuskany, jęczmień, kukurydza żółta cribbs, owies, kukurydza bordo cribbs, biała
pszenica, słonecznik pasiak, czerwone milo, kardi, kasza gryczana, siemię lniane, konopie,
katjang idjoe, soja tostowana.

AIDI Extra Power Snoepmix
– drobne nasiona extra energy

AIDI Extra Power Snoepmix

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Tłuszcz surowy: 17,3
Białko surowe: 14,8
Białko wchłanialne: 8,4
Węglowodany: 37,2
Wartość energetyczna: Kcal. 3588
Włókno surowe: 9,0
Stosunek Omega 6 do Omega 3: 4,2 - 1

OPAKOWANIE: 20kg, 5kg

Gołębie to łasuchy, dlatego można je nauczyć dyscypliny związanej z wchodzeniem
dzięki prostemu trickowi: garści cukierków w postaci słodkich nasionek lub orzeszków
po oblocie i treningu. Gołębie to uwielbiają, może to być świetne narzędzie do
motywacji. „Cukierki” to nie jest coś, co kojarzy nam się ze sportowcem, chyba że
sprytnie zamieni się to w wyrafinowaną i kompleksową mieszankę. Celowo w innych
mieszankach nie używamy nasion perilli, czy ostropestu, gdyż Aidi Extra Power jest nimi
wypełniona. Podając gołębiom ich małą porcję po każdym
oblocie czy treningu świetnie je zmotywujemy, i dostarczymy im
specyficznych substancji odżywczych. Naszych nasionek można
użyć również jako ostatniego posiłku przed koszowaniem; są
bogate w tłuszcz, dzięki czemu posłużą jako dodatkowy zastrzyk
mocy tuż przed lotem.
SKŁAD MIESZANKI:
jęczmień łuskany, dari białe, owies łuskany, ryż
okrągły, słonecznik łuskany, siemię lniane, rzepak,
konopie, proso, kanar, katjang , nasiona perilli,
ostropest plamisty.

AIDI Mix 1

AIDI Mix 1

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Tłuszcz surowy: 7,3
Białko surowe: 12,4
Białko wchłanialne: 7,3
Węglowodany: 59,9
Energia konwertowalna: Kcal. 3277
Włókno surowe: 7,1
Stosunek Omega 6 do Omega 3: 5,6 - 1

AIDI Mix 1 jest to faza pierwsza z naszej gamy mieszanek lotowych, która jest częścią
całego programu żywieniowego począwszy od lotów najkrótszych, na lotach
maratońskich kończąc. AIDI Mix 1 jest łatwa w trawieniu, oraz charakteryzuje się bardzo
dużą przyswajalnością; w efekcie czego w organiżmie pozostaje bardzo mało popiołów
i zanieczyszczeń. Brak tych zbędnych obciążeń pozwala gołębiom lecieć szybciej, a po
powrocie do domu z lotu znacznie szybciej odzyskiwać siły, co umożliwia im ponowny
udział w kolejnym locie w pełni sił. Surowe włókna obecne w AIDI Mix 1 mają działanie
oczyszczające i utrzymują florę jelitową w optymalnym stanie.
SKŁAD MIESZANKI:
Kukurydza bordo, kukurydza cribbs,
pszenica, jęczmień, czerwone milo, białe
dari, ryż, kardamon, siemię lniane, nasiona
konopi, proso, nasiona kanaryjskie, kasza
gryczana, katjang idjoe, prażona soja.

Duża zawartość białka wysokowchłanialnego w AIDI Mix 1 pozwala mięśniom
szybko zregenerować siły, a stosunkowo
wysoka zawartość tłuszczu natychmiast
zapewnia energię na następny lot.

AIDI Mix 2

AIDI Mix 2

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Tłuszcz surowy: 11,40
Białko surowe: 15,23
Białko wchłanialne: 8,07
Węglowodany: 51,92
Wartość energrtyczna: Kcal. 3551
Włókno surowe: 7,54
Stosunek Omega 6 do Omega 3: 3.5 - 1

To najnowsza kompozycja pokarmowa, która wyjątkowo dobrze pokrywa
zapotrzebowanie współczesnych atletów w substancje odżywcze. Przemyślany dobór
ziaren i małe strączki zapewniają łatwiejsze trawienie oraz wysoką przyswajalność.
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych naszych mieszanek, używamy wyłącznie
kukurydzy suszonej naturalnie, dzięki czemu zawiera ona więcej cukrów i skrobi, co
również podnosi wartość odżywczą mieszanki. Gołębie pocztowe mają bardzo wysokie
zapotrzebowanie na białko, dlatego dbamy, by ziarna były wysokiej jakości, dzięki czemu
przyswajalność jego jest wystarczająco wysoka, co pozwala utrzymać gołębie w dobrej
kondycji do końca sezonu.
SKŁAD MIESZANKI:
Kukurydza Bordeaux cribbs, kukurydza
żółte cribbs, pszenica, czerwone milo,
białe dari, owies łuszczony, ryż, cardi,
siemię lniane, rzepak, konopie, nasiona
kanarku, katjang idjoe, prażona soja,
mały zielony groszek.

Kluczem do sukcesu jest równowaga
pomiędzy utrzymaniem metabolizmu na
odpowiednim poziomie, a dostarczeniem
niezbędnych aminokwasów. AIDI Mix 2
można podać do 3 dni przed lotem.

AIDI Mix 3
Jest to mieszanka szczególnie bogata w energię, która dzięki dużej i różnorodnej gamie
kwasów tłuszczowych zapewnia naszym sportowcom niezbędne paliwo na długie
godziny lotu. Zróżnicowane kwasy tłuszczowe zawarte w AIDI Mix 3 nie tylko
zapewniają nagromadzenie wymaganych zapasów tłuszczu na czas lotu, ale również są
bardzo pomocne w szybkim odzyskiwaniu sił po wyczerpującym locie.
AIDI Mix 3

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Tłuszcz surowy: 13,52
Białko surowe: 13,95
Białko wchłanialne: 8,24
Węglowodany: 50,63
Wartość energetyczna: Kcal. 3695
Włókno surowe: 7.90
Stosunek Omega 6 do Omega 3: 3.9 - 1

W zależności od liczby godzin przewidywanego lotu,
AIDI Mix 3 należy stosować od 1 do 3 dni
przed koszowaniem.
SKŁAD MIESZANKI:
kukurydza bordo, kukurydza popcorn, kukurydza cribbs,
pszenica, czerwone milo, białe dari, łuskany owies, paddy
ryż, ryż, cardi, słonecznik, słonecznik łuszczony, siemię
lniane, rzepak, konopie, proso, kanar, katjang idjoe, soja
tostowana.

AIDI Girl Power

AIDI Girl Power

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Tłuszcz surowy: 13,1
Białko surowe: 14,6
Białko wchłanialne: 8,4
Węglowodany: 49,8
Wartość energetyczna: Kcal.3622
Włókno surowe: 8,6
Stosunek Omega 6 do Omega 3: 5.6 - 1

- tylko najlepsze jest wystarczająco dobre!

AIDI Girl Power jest wyjątkową mieszanką, którą opracowaliśmy specjalnie pod kątem
samic intensywnie trenowanych, które co tydzień mają do pokonania loty od 300 do 700
km. AIDI Girl Power jest dobrze przemyślaną dietetycznie, mieszanką różnorodnych
węglowodanów, tłuszczów i białek, jest łatwostrawna i bardzo dobrze przyswajalna, co
powoduje, że w organiźmie powstają małe ilości odpadów. Dzięki niej gołębie mają
większą wydolność, i są w stanie pokonać większą ilość kilometrów. Włókna surowe
zawarte w AIDI Girl Power zapewniają bardzo dobrą pracę jelit, co jest bardzo ważne w
procesie trawienia.
SKŁAD MIESZANKI:
kukurydza cribbs, kukurydza bordo,
kukurydza popcorn, pszenica, jęczmień,
jęczmień łuszczony, czerwone milo, białe
dari, owies łuszczony, ryż, kardi,
słonecznik łuszczony, siemię lniane
brązowe, rzepak, konopne, proso,
kanar,wyka, katjang idjoe, prażona soja.

Stosując AIDI Girl Power Twoje gołębie
pozostaną w optymalnej formie przez cały
sezon lotowy, bardzo szybko wrócą do sił,
nawet po najtrudniejszym locie.

AIDI Long Distance Mix

AIDI Long Distance Mix

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Tłuszcz surowy: 14,5
Białko surowe: 16,9
Białko wchłanialne: 8,9
Węglowodany: 47,1
Wartość energetyczna: Kcal.3713
Włókno surowe: 8,2
Stosunek Omega 6 do Omega 3: 4,9 - 1

AIDI Long Distance Mix jest mieszanką opracowaną specjalnie pod loty maratońskie,
gdyż tak jak i w innych dyscyplinach sportu, tak i w sporcie gołębiarskim specjalizacja na
różnych dystansach wymaga coraz to lepszego przygotowania. Gołębie powracające z
najdalszych dystansów są narażone na różne trudności, dlatego powinny być bardzo
dobrze przygotowane. AIDI Long Distance Mix gwarantuje dobrą równowagę pomiędzy
różnorodnymi węglowodanami, tłuszczami i białkami co odgrywa również kluczową rolę
w powrotno-lotności naszych gołębi.

SKŁAD MIESZANKI:
kukurydza cribbs, pszenica, czerwone milo, białe dari, owies łuszczony, paddy ryż, ryż,
kardi, słonecznik łuszczony, nasiona lnu, rzepak, rzepik, konopie, proso, kanar, wyka,
katjang idjoe, prażona soja, groszek klonowy.

AIDI Super Kweek

AIDI Super Kweek

SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Tłuszcz surowy: 12,8
Białko surowe: 16,4
Białko wchłanialne: 8,8
Węglowodany: 49,1
Wartość energetyczna: Kcal. 3608
Włókno surowe: 7,7
Stosunek Omega 6 do Omega 3: 3.2 - 1

– to ekskluzywna karma rozpłodowa dla hodowców,
którzy nic nie pozostawiają przypadkowi!

AIDI Super Kweek jest unikalną, naukowo skomponowaną mieszanką, stworzoną
wyłącznie dla gołębi rozpłodowych. AIDI Super Kweek nie tylko zapewnia doskonały
wzrost młodych, ale także utrzymuje nasze gołębie rozpłodowe w wyśmienitej kondycji
i zdrowiu. Zróżnicowane, dobrze przyswajalne białko zapewnia wszystkie niezbędne
składniki odżywcze, by młode mogły rozwijać się bez deficytów, co w przyszłości
znacząco zwiększa szansę, by wyrosły na silnych i zdrowych sportowców.
Starannie dobrane wysokotłuszczowe ziarna i nasiona sprawiają, że mieszanka jest
lekkostrawna i zapewnia wysoką przyswajalność składników odżywczych co jest
kluczowe podczas wychowu młodych.
SKŁAD MIESZANKI:
kukurydza bordo, kukurydza cribbs,
pszenica, czerwone milo, białe dari,
owies łuszczony, ryż niełuskany, kardi,
słonecznik paskowany, słonecznik
łuszczony, len, rzepak, konopie, proso,
kanar, wyka, katjang idjoe, soja
tostowana, groszek klonowy, zielony
groszek, żółty groszek

Dzięki swojej unikalnej kompozycji
gołębie rozpłodowe nawet po kilku lęgach
wykazują się
doskonałą formą oraz
żywotnością. Receptura oraz
jakość
ziaren AIDI Super Kweek sprawia, iż
gołębie bardzo chętnie zjadają wszystko
nie pozostawiając resztek; w pośpiechu
karmiąc młode.
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