Op weg naar succes!
RECOVERY - SUPPORT - ENERGY

GROWTH-ENERGY-MOULTING MIX
NIEUW

AANVULLENDE EXTRA OPKWEEK- EN KRACHTVOEDING,
MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR TIJDENS DE
VERSCHILLENDE SEIZOENEN.

NIEUW - NOUVEAU - NEW - NEU

GROWTH-ENERGY-MOULTING

Aanvullende extra opkweek- en
krachtvoeding, multifunctioneel inzetbaar
tijdens de verschillende seizoenen.
Aliment complémentaire énergétique
et d’élevage qui peut être utilisée de
manière assez multifonctionnelle
pendant les différentes saisons.

mix

A multi-functional supplement for
rearing or giving a power boost, which
you can use through different seasons.
Ergänzendes Zucht- und Kraftfutter,
multifunktional in verschiedenen
Saisons einsetzbar.

RECOVERY
SUPPORT
ENERGY
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4kg ℮

Koel en droog bewaren - À conserver au frais et au sec
Store in a dry and cool place - Kühl und trocken aufbewahren

4kg

• Een uitgebalanceerde toevoeging van voedingsstoffen aan de graanmengeling, voorzien van de nodige extra eiwitten en vetten.
• Bevat vitaminen, mineralen en sporenelementen die voldoen aan de
dagelijkse behoeften voor de duiven.
• Duiven nemen het zeer graag op naast de dagelijkse graanmengeling.
• Een leverancier van essentiële aminozuren tijdens de rui en ter
voorbereiding van een optimale conditie van de toekomstige kweekkoppels
en vliegduiven.
• Zorgt dat spuitende jongen in en rondom de nestschaal tot het verleden
behoren en zorgt dat de jongen zich sterk verder ontwikkelen.

Gebruiksaanwijzing:
165 gr / 1 kg voer (of 5 gr/duif per dag)
330 gr / 1 kg voer (of 10 gr/duif per dag tijdens kweek met nestjongen)
Max. 50% van het dagrantsoen
• Winter/rust: 2 à 3 x per week samen met de graanmengeling
• Sportseizoen: bij thuiskomst samen met de eerste voederbeurten en als een
extra dessert na de 3 à 4 laatste voederbeurten voor de inkorving.
• Ruiseizoen: 2 à 3 x per week samen met de ruimengeling, eventueel bevochtigd
met BEYERS PLUS Amino Plus of Energy Oil.
• Kweekseizoen: 2 à 3 x per week samen met de kweekmengeling, eventueel
bevochtigd met BEYERS PLUS E-Vitol, Amino Plus of Energy Oil.
• Jonge duiven (na het spenen tot start van het sportseizoen): dagelijks samen
met de graanmengeling.
17,4 %
14,9 %
4,7 %
4,3 %

Ingrediënten:

Bakkerijproducten, witte sorghum, tarwe wit, tarwe, suiker, sojaolie, maïsglutenvoer, cardy, mais, klaverzaad,
wortelzaad, wikken, gist, radijszaad, sorghum rood, katjang idjoe, linzen, dextrose, soja-eiwitconcentraat,
maisgluten, palmvet, tarweglutenvoer, millet geel, uienzaad, raapzaad, boekweit, millet wit, haver gepeld
gebroken, zonnebloempitten gepeld, millet rood, mariendistel, boekweit gepeld, chiazaad, perillazaad bruin
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Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as

