Belga Recharge

potten van
300 gram

€ 20,00

NIEUW

potjes
100 capsules

€ 15,00

Hoogwaardig eiwitpreparaat, ideaal voor een snel herstel na de vlucht en ter voorkoming van eiwittekorten
tijdens het sportseizoen, de rui en de kweek. Belga Recharge is niet alleen rijk aan eiwitten, maar ook aan
vetten, mineralen, vitamines, aminozuren en tannines. Door het hoge eiwitgehalte in combinatie met de
aanwezigheid van een breed spectrum vitamines, aminozuren en mineralen, in het bijzonder magnesium
(2%) en calcium (2%), wordt het herstel van uw duiven na inspanningen ondersteund. Bovendien bevat
Belga Recharge Excential Energy Plus om de omzetting van vetten uit de voeding te maximaliseren en zo het
herstel en de opbouw naar de volgende vlucht te optimaliseren.
In het sportseizoen 1 à 2 keer per week verstrekken, in het begin van de week.
In de rui- en kweekperiode 1 à 2 x per week ter ondersteuning van de opbouw van een glanzend zijdezacht
verenpak en de perfecte opgroei van uw jonge duiven.
Poeder:

1 maatschepje (10 gram) mengen met 1 kg voer, dat bevochtigd is met Belgasol® of Belgarlic
+ Vit. E.

Capsules:

1 capsule per duif op de dag van thuiskomst en eventueel de dag nadien. Tijdens de kweek- en
ruiperiode, indien nodig, maximaal 1 capsule per duif per dag.

Belga Recharge vervangt Belga Protein en Belgasun

Belga Carbo Energy
Hoogwaardig energiesupplement uit enkelvoudige en complexe koolhydraten, vitamines, mineralen en
sporenelementen. Daarnaast bevat Belga Carbo Energy zowel L-Carnitine (14%) als Excential Energy Plus,
die ervoor zorgen dat de vetten uit de voeding optimaal worden omgezet in energie. Kortom, de perfecte
energieboost voor uw duiven in aanloop naar de inkorving.

NIEUW

potten van
300 gram

€ 20,00

In het sportseizoen 2 keer per week 1 maatschepje (10 gram) mengen met 1 kg voer, dat bevochtigd is met
Belgasol® of Belga Essential Oil.

Belga Carbo Energy vervangt Belga Carbo Load en Belga Boost

BelgaBac

€ 20,00

NIEUW

handige
sachets 5 gram

€ 1,25

BelgaBac kan zowel door het water als over het voer verstrekt worden:
- 1 sachet of 1 maatschepje per 2 liter water
- 1 sachet of 1 maatschepje per 1 kg voer

BelgaBac vervangt Belga 3 Action
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potten van
300 gram

Een goede darmgezondheid is van groot belang voor het welzijn van uw duiven. Ter ondersteuning van de
darmgezondheid is daarom het regelmatig verstrekken van probiotica zeker aan te raden. Met de nieuwe,
verbeterde formule van BelgaBac, kunnen we nog beter voorzien in de deze behoefte. Door de combinatie
van hoog gedoseerde probiotica en prebiotica en een breed spectrum vitaminen inclusief biotine en choline,
worden de darm- en leverfunctie doeltreffend ondersteund. Het hele jaar door tweemaal per week BelgaBac
bevordert een evenwichtige darmflora. Ideaal in stresssituaties, zoals wedvluchten en vaccinaties en na
toepassing van een antibioticumkuur.

