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ACID ACTIV
Acid Activ to unikalne połączenie mieszaniny substancji zakwaszających treść 
przewodu pokarmowego oraz aktywnych związków sodu i potasu. Podawanie 
preparatu pozwala na jednoczesną poprawę wykorzystania substancji odżyw-
czych z pożywienia oraz uzupełnienie elektrolitów. Dlatego Acid Activ sprawdza 
się szczególnie przy długotrwałej, uporczywej biegunce.

Skład:
kwas mrówkowy, kwas propionowy, kwas ortofosforowy, kwas cytrynowy,  
potas, sód, magnez, fosfor

Wskazania:
Acid Activ przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- brak apetytu i zaburzenia w trawieniu
- przy występowaniu biegunki
- podczas wychowu młodych
- zabezpiecza przed wzajemnym zakażaniem się ptaków pasożytami i drobno-
ustrojami chorobotwórczymi poprzez wodę pitną dzięki utrzymaniu kwasowości 
wody do ph 4,5  hamując ich namnażanie

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- zapobiegawczo (zmiana żywienia, po leczeniu) – przez 3 dni
- stała profilaktyka –  2-3 razy w tygodniu
- interwencyjnie (pogorszenie trawienia, spadek apetytu) – przez 5-7 dni

Opakowanie: 250ml

HODOWLA



IZO ACTIV
Izo Activ to połączenie elektrolitów: sodu, potasu, magnezu oraz betainy i wita-
miny C, które przywracają równowagę elektrolitową organizmu zachwianą po 
locie. Zawarta w preparacie betaina pomaga utrzymać równowagę osmotyczną, 
witamina C działa ochronnie na naczynia krwionośne, zmniejsza wrażliwość na 
stres oraz poprawia odporność.  Izo Activ niweluje objawy niedoborów powsta-
łych na skutek stresu (loty, wysokie temperatury, transport, biegunki).

Skład:
chlorek sodu, chlorek potasu, siarczan magnezu, witamina C, betaina , olejek 
eukaliptusowy

Wskazania:
Izo Activ przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- w trakcie upałów
- w trakcie sezonu lotowego przed i po locie
- przy występujących biegunkach

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- stała profilaktyka –  2-3 razy w tygodniu
- przy wystąpieniu biegunek podawać cały czas do ustąpienia objawów

Opakowanie: 250ml

LOTY



SALMOSTOP
Salmostop to preparat stosowany  w przypadku wystąpienia biegunek oraz zapo-
biegawczo w przypadku uporczywych problemów z rozluźnionym kałem. Salmo-
stop zawiera stężone surowce ziołowe o działaniu ściągającym i bakteriobójczym. 
Może być stosowany w czasie parowania, wychowu młodych, lotów, pierzenia. 
Salmostop to bardzo dobra propozycja przy wszelkiego rodzaju biegunkach wy-
wołanych przez choroby wirusowe i bakteryjne. Może być także stosowany w po-
łączeniach z leczeniem antybiotykami.

Skład: 
sorbitol , glikol propylenowy, wyciąg z ostropestu plamistego, tymol,  kwas taninowy

Wskazania:
Salmostop przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- zatrzymuje biegunkę na tle zakaźnym i żywieniowym
- ogranicza wchłanianie z przewodu pokarmowego wolnych toksyn niebiałko-
wych, natomiast toksyny białkowe, głównie bakteryjne, wiąże w nierozpuszczal-
ne konglomeraty usuwane drogą jelitową.
- stabilizuje, towarzyszące biegunce, wzmożone ruchy perystaltyczne jelit.
- ogranicza lokalny odczyn zapalny normalizując stan i pracę błony śluzowej jelita.

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- w czasie przygotowania gołębi do rozpłodu 5-7 dni
- przy wystąpieniu objawów chorobowych  5-7 dni lub do ustąpienia objawów

Opakowanie: 250ml

LECZENIE



DETOX
Detox  to nowa wzbogacona receptura oparta na wieloletnich doświadczeniach   
w żywieniu ptaków. Większa zawartość substancji czynnych pozwala na pełniej-
szą ochronę wątroby oraz nerek. Stosowany zapobiegawczo, Detox, zapewnia 
lepszą przemianę materii. Przywraca  sprawność funkcjonalną nerek, przyspiesza 
pasaż treści jelitowej, pobudza sekrecję enzymów oraz ułatwia trawienie tłuszczy 
tak niezbędnych podczas lotów. Bardzo dobrze sprawdza się bezpośrednio po lo-
cie. Można go podawać razem z elektrolitami.

Skład:
wyciąg z pokrzywy zwyczajnej, wyciąg z mniszka lekarskiego, wyciąg z fiołka 
trójbarwnego, wyciąg z ostropestu plamistego , wyciąg z nawłoci 

Wskazania:
Detox przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- wystąpienie zaburzeń czynności wątroby i nerek (silnie osłania i regeneruje 
pracę wątroby oraz nerek)
- zatrucia pokarmowe
- zatrucia toksynami

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- podczas podawania leków- do 2 dni po ukończeniu ich podawania
- po  przylocie -  razem z elektrolitami
- podczas podawania karm wysokoenergetycznych

Opakowanie: 250ml

LOTY



IMMUNOSTYMIN
Immunostymin to zbilansowana kompozycja substancji immunomodulujących, 
bakterio i wirusobójczych oraz przeciwzapalnych. Właściwości substancji aktyw-
nych preparatu (polifenolokwasy, flawonoidy, poliacetyny i alkilamidy) oraz  sy-
nergizm ich działania pozwalają na skuteczne stosowanie preparatu w sytuacjach 
wymagających podniesienia odporności organizmu na czynniki zakaźne lub w re-
konwalescencji  chorób wywołujących spadek odporności. Immunostymin dzięki 
stymulacji układu immunologicznego oraz  dzięki właściwościom przeciwzapal-
nym wskazany jest do stosowania w większości problemów zdrowotnych ptaków.

Skład:
wyciąg z jeżówki purpurowej, wyciąg z goździkowca wonnego, wyciąg z dziuraw-
ca zwyczajnego, wyciąg z żeń-szenia, witamina B9, witamina E, selen, tween 80

Wskazania:
Immunostymin przeznaczony jest do podawania u gołębi:
Może być stosowany razem z antybiotykami lub preparatami mineralno-witaminowymi.
- stosowany u młodych ptaków oraz ich rodziców zabezpiecza je przed zapada-
niem na chorobę młodych (Adenocoli)
- u starszych gołębi poprawia odporność ogólną i może być stosowany przez cały okres chowu
- rekonwalescencja po przebytych chorobach

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- w okresie szczepień - przez 5 dni przed i 5 dni po szczepieniu.
- przed sezonem lotowym - przez 10 dni (także przed lotami młodych)
- po lotach, przed okresem pierzenia - przez 10 dni
- u par lęgowych podczas wysiadywania jaj (zwiększy się ilość przeciwciał 
w mleczku wola)- przez 5-10 dni
-w dowolnym momencie roku, gdy w gołębniku jest problem z powracającymi 
infekcjami - przez 10-14 dni.

Opakowanie: 250mlHODOWLA



LECZENIE

PREBIOX
Prebiox to preparat prebiotyczny nowej generacji, działający stymulująco na roz-
wój naturalnej flory bakteryjnej i przewodu pokarmowego. Poprzez zwiększenie 
powierzchni aktywnej kosmków jelitowych usprawnia procesy wchłaniania sub-
stancji odżywczych, rozwija i regeneruje nabłonki jelit.

Skład:
dekstroza , chlorek potasu,  sole sodowe kwasów organicznych, propionian sodu,  
kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, cynk 

Wskazania:
Prebiox przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- hamuje rozwój bakterii E.coli i Salmonella sp. oraz innych bakterii patogennych
- po upośledzeniach trawienia i wchłaniania przywraca prawidłową budowę
i funkcjonowanie kosmków jelitowych
- obniża pH przewodu pokarmowego
- odżywia i promuje naturalną florę jelitową zakwaszając treść przewodu pokar-
mowego oraz odżywiając naturalną mikroflorę jelit (Lactobacilli),

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- w okresie pierzenia i spoczynku-  1  raz  w tygodniu
- podczas wychowu młodych -  2  razy  w tygodniu
- w czasie lotów -  1  raz w tygodniu we wtorek lub środę
- profilaktycznie podczas leczenia

Opakowanie: 250ml



ORNIFORM
Orniform  to preparat do walki z problemami górnych dróg oddechowych u go-
łębi. Jego działanie jest złożone. Składniki czynne zawarte w preparacie są silnie 
bakteriobójcze, działają także wykrztuśnie rozpuszczając  jednocześnie zalegają-
cą wydzielinę i powodując jej szybkie wydalenie z organizmu. Orniform  ma także 
działanie stymulujące układ immunologiczny oraz  właściwości przeciwzapalne. 
To wieloetapowe działanie preparatu powoduje że jest bardzo skuteczny, działa 
bardzo szybko dając wymierne efekty jednocześnie nie osłabiając dodatkowo or-
ganizmu ptaków uniemożliwiając nawrót choroby.

Skład:
wyciąg z jeżówki purpurowej,  wyciąg z tymianku, wyciąg z żywotnika, wyciąg 
z bluszczyku kurdybanka , witamina C, witamina E, witamina B9

Wskazania:
Orniform przeznaczony jest do podawania u gołębi:
-  podniesienie wydolności układu oddechowego gołębi
- ochrona ptaków przed drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się 
w kabinie transportowej
- zwalczanie infekcji dróg oddechowych w jej początkowym stadium rozwoju
- poprawa odporności
Może być stosowany przez cały okres chowu

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- w czasie wystąpienia objawów chorobowych co najmniej 5-7 dni lub do ich 
ustąpienia
- profilaktycznie w czasie lotów -  czwartek i  piątek

Opakowanie: 250ml

LECZENIE



LOTY

HEMOSTART
Hemostart to specjalistyczny preparat dla gołębi pocztowych stosowany przed 
lotem do budowania właściwej formy lotowej. Unikalny skład preparatu ma na 
za zadanie zwiększenie liczby czerwonych ciałek krwi odpowiedzialnych za trans-
port tlenu w organizmie, mający bezpośrednie przełożenie na wydolność ptaków 
w czasie lotu. Preparat posiada również działanie pobudzające libido ptaków ide-
alnie wpływające na motywację ptaków przed lotem.

Skład:
wyciąg z żeń-szenia, wyciąg z traganka błoniastego, wyciąg z czosnku pospoli-
tego,  alanina, Arginina, kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, glicyna, histy-
dyna, hydroksylizyna, hydroksyprolina, Izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, 
fenyloalanina, prolina, seryna, treonina, tyrozyna, walina

Wskazania:
Hemostart przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- działanie osłonowe na wątrobę podczas używania mieszanek o wysokiej
zawartości tłuszczów (bez spadku apetytu ptaków karmionych mieszankami
wysokoenergetycznymi)
-podwyższenie wigoru ptaków i uzupełnienie niedoboru witamin
-stymulacja produkcji hemoglobiny w organizmie

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
-w czasie przygotowania ptaków do sezonu lotowego podawać 2 – 3 x w tygo-
dniu w podaniu ciągłym
- w czasie lotów 2-3 dni przed koszowaniem

Opakowanie: 250ml



MENTOX 
Mentox to preparat działający osłonowo na górne drogi oddechowe. Poprawia 
ukrwienie nabłonków wyścielających i wydolność worków powietrznych oraz 
przyspiesza ich regenerację. Oddziałuje na błony śluzowe nosa, zatok i tchawicy 
oraz zwiększa ich odporność na działanie niekorzystnych czynników środowisko-
wych i zakaźnych.

Skład:
glikol propylenowy, olejek z mięty pospolitej,  olejek z eukaliptusa gałkowego, 
witamina A, tween 80, sorbinian potasu, DL-mentol

Wskazania:
Mentox przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- zapobiegawczo w okresie występowania niekorzystnych warunków środowiskowych,
- w przebiegu i w rekonwalescencji schorzeń górnych dróg oddechowych (stany 
zapalne nosa, zatok, tchawicy),
- podczas sezonu lotowego służy do poprawy wydolności wysiłkowej organizmu, 
inhalacji błon śluzowych nosa, zatok i tchawicy (inhalacja)

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- oczyszczanie po zimie -  1 raz dziennie, przez 5-7 dni
- młódki – 1 raz w tygodniu
- loty –  3 razy w tygodniu
- pierzenie - 1-2 x w tygodniu
- choroby układu oddechowego – 1 raz dziennie przez 5-14 dni w zależności od 
przebiegu choroby

Opakowanie: 250ml

LOTY



ALIVIR 
Alivir to skoncentrowany wyciąg z czosnku i oregano. Preparat posiada silne wła-
ściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwpier-
wotniacze. Zawiera ekstrakty z  roślin tworząc mieszankę, która działa przeciw-
zapalnie i immunostymulująco.

Skład:
wyciąg z czosnku pospolitego, wyciąg z żeń-szenia, wyciąg z jeżówki purpurowej 

Wskazania:
Alivir przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- profilaktyka chorób zakaźnych oraz walka z toczącymi się w stadzie infekcjami
- wspomaganie leczenia antybiotykowego lub jako jego kontynuacja
- doskonale sprawdza się jako preparat do stosowania profilaktycznego we 
wszystkich okresach hodowlanych

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- w czasie lotów 2 razy w tygodniu.
- w okresie hodowlanym 2 razy w tygodniu
- w czasie pierzenia i w okresie zimowym 1 raz w tygodniu

Opakowanie: 250ml

HODOWLA



LECZENIE

TRICHOCOX
Nowość : ziołowy preparat zwalczający kokcydiozę i żółty guzek !!!
Trichocox to zbilansowany zestaw składników ograniczający występowanie zaka-
żeń bakteryjnych oraz inwazji pierwotniaków, dodatkowo działa przeciwzapalnie 
i immunostymulująco. Właściwości hamujące wzrost bakterii oraz pierwotnia-
ków, bez skutków ubocznych które występują po stosowaniu chemioterapeu-
tyków, umożliwiają bezpieczne i skuteczne stosowanie preparatu. Oprócz  bez-
pośredniego efektu wobec patogenów Trichocox wykazuje szczególnie istotne 
działanie przeciwzapalne i immunostymulujące, odpowiedzialne za szybszą re-
konwalescencję oraz mniejsze straty spowodowane chorobą.

Skład:
wyciąg z czosnku pospolitego, wyciąg z bylicy piołunu, wyciąg z omanu wielkie-
go, wyciąg z cynamonowca cejlońskiego, wyciąg z lebiodki pospolitej

Wskazania:
Trichocox przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- ograniczenie występowania zakażeń bakteriami beztlenowymi (Clostridium
perfringens) oraz inwazji pierwotniakami (Trichomonas gallinae,Eimeria colum-
barum i Histomonas meleagridis).
- można podawać u gołębi w każdym wieku, także w czasie lotów, okresie pie-
rzenia, przygotowania par do rozpłodu oraz w czasie wychowu młodych.

Trichocox stosowany zapobiegawczo lub interwencyjnie może być łączony
z chemioterapeutykami lub z preparatami mineralno – witaminowymi

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- po locie -  poniedziałek- wtorek co 2 tygodnie
- przed lotami 7 dni
- przed parowaniem 4 dni
- 4 dni przed odstawieniem młodych i 3 dni po dostawieniu
- w czasie pierzenia i w okresie zimowym 1 raz w miesiącu przez 5 dni

Opakowanie: 250ml



FUNGIXAZOL
Fungixazol to preparat przeciwgrzybiczy, wykazujący silne działanie bójcze wo-
bec grzybów z rodzaju Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus i Candida albi-
cans. Doskonała skuteczność preparatu wynika z jednoczesnego zastosowania 
jodu, mieszaniny naturalnych olejków eterycznych, ekstraktu z glistnika oraz 
witaminy A. Substancje aktywne FUNGIXAZOL-u łatwo przenikają do krwi i narzą-
dów wewnętrznych a wydalanie ich przez płuca, skórę, nerki i wątrobę gwarantu-
je działanie preparatu w obrębie całego organizmu.

Skład:
wyciąg z glistnika jaskółcze ziele, olejek z sosny zwyczajnej, olejek z drzewa, 
witamina A,  jodek potasu  

Wskazania:
Fungixazol przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- stosowany zapobiegawczo minimalizuje ryzyko rozwoju i wystąpienia grzybicy
- stosowany zapobiegawczo ogranicza częstotliwość występowania chorób
górnych dróg oddechowych.
-w leczeniu grzybicy

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- przy wystąpieniu objawów grzybicy od 8 do 10 dni
- przy leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych gdzie dotychczasowe lecze-
nie nie było skuteczne
- w trakcie lotów – we wtorek popołudniu profilaktycznie

 
Opakowanie: 250ml

LECZENIE



VITAFORM
Vitaform to preparat uzupełniający dietę ptaków we wszystkie potrzebne witaminy 
i aminokwasy, wzbogacony specjalnie przygotowaną mieszanką wyciągów zioło-
wych. Unikalne połączenie zestawu witamin, aminokwasów oraz substancji zioło-
wych sprawia, że Vitaform działa szybciej i skuteczniej niż zwykłe preparaty wielowi-
taminowo-aminokwasowe. Bardzo szybko i sprawnie regeneruje organizm gołębia.

Skład:
wyciąg z glistnika jaskółcze ziele, wyciąg z lebiodki pospolitej, witamina A, witamina 
B1, witamina B2 witamina B5, witamina B6, witamina B9, witamina B12, witamina 
D3, witamina E, witamina K3, alanina, arginina, kwas asparaginowy, kwas glutamino-
wy, glicyna, histydyna, hydroksylizyna, hydroksyprolina, izoleucyna, leucyna, lizyna, 
metionina, fenyloalanina, prolina, seryna, treonina, tyrozyna, walina, tween 80

Wskazania:
Vitaform przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- w rekonwalescencji po przebytych chorobach zakaźnych, szczególnie u gołębi charłaczych
- w trakcie lotów, po locie może być stosowany sam lub w połączeniu z innymi 
białkami celem odbudowy masy mięśniowej

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- po locie w celu odbudowy masy mięśniowej 1 dzień lub 2 dni
- po szczepieniu przez 2-3 dni
- przed parowaniem przez 2-3 dni
- w okresie pierzenia 2  razy w tygodniu
- w okresie wychowu młodych 2 razy w tygodniu
- 2 dni przed koszowaniem

Długość podawania powinna być uzależniona od kondycji ptaków i trudności 
lotu. Przed lotami najcięższymi można podawać nawet 2-3 dni

Opakowanie: 250ml
LOTY



HEMOFINISH
Hemofinish to preparat dla gołębi pocztowych, powracających z lotu . Jego skład 
został dostosowany do potrzeb biochemicznych gołębia po intensywnym wy-
siłku.  Hemofinish zawiera składniki, których ptak  potrzebuje do  możliwie jak 
najszybszej regeneracji. Dla gołębi jest to punkt wyjścia do skutecznego odbudo-
wania formy. Hemofinish to produkt złożony o działaniu wielofazowym.
Zawiera w składzie aminokwasy i substancji wspomagających, dobrane pod ką-
tem szybkiej regeneracji mięśni. W składzie preparatu znalazły się także substan-
cje czynne, które działają odprężająco na układ mięśniowy, poprawiają pracę wą-
troby i nerek oraz wspomagają naturalne zdolności ptaka do walki z patogenami 
chorobotwórczymi.

Skład:
wyciąg z żeń-szenia,  wyciąg z cynamonowca cejlońskiego,  wyciąg z rzepiku po-
spolitego,  alanina, arginina, kwas asparaginowy, kwas glutaminowy, glicyna, 
histydyna, hydroksylizyna, izoleucyna, leucyna , lizyna, metionina , fenyloalani-
na, prolina , seryna, treonina, tyrozyna, walina

Wskazania:
Hemofinish przeznaczony jest do podawania u gołębi, wskazany do podawania po locie:
- odbudowa masy mięśniowej
- regeneracja tkanek organizmu ptaków
- zmniejszenie zmęczenia spowodowane wysiłkiem i stresem po odbytym locie

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- po locie od 1 do 3 dni w zależności od trudności lotu
- po przebytych chorobach i szczepieniu od 2 do 5 dni

Opakowanie: 250ml

LOTY



VIGORAN
Produkt poprawiający płodność i plenność u gołębi. Wskazane jest częste poda-
wanie Vigoran-u przed okresem łączenia w pary u gołębi oraz u samic bądź sam-
ców, które mają problemy z płodnością. Produkt wskazany również do stosowa-
nia u gołębi starszych.

Skład:
wyciąg z żeń-szenia,  wyciąg z tataraku zwyczajnego, witamina E,  witamina B9 

Wskazania:
Vigoran przeznaczony jest do podawania u gołębi:
- poprawa płodności i plenności u gołębi
- poprawa samopoczucia i zwiększenie wigoru u gołębi
- okresy wystaw (dodaje dodatkowej mocy i żywotności)

Dawkowanie:
5ml/1L wody pitnej lub 10g/1kg karmy.
- przed parowaniem przez 3-4 dni
- przy problemach z parowaniem 5-7 dni
- można stosować przy motywacji gołębi przed pokazaniem ich partnerom za-
cząć podawanie 24 godziny przed motywacją, stosować tylko w lotach krótkich 
i średnich

 Opakowanie: 250ml

HODOWLA


