Werking van de BIRDY produkten :
birdy-health werkt anti-bacterieel en anti-viraal maw alle mogelijke virussen en
bacteriën hebben geen schijn van kans.
Je zal merken heel veel mensen hebben af en toe een ranzig laagje in de drinkpot. Bij
dagelijks gebruik birdy-health komt dit NIET meer voor.
Trichomonose of atoxoplasmose wordt dikwijls overgezet door kruisbesmetting via het
drinkwater. Deze kruisbesmetting wordt tot een minimum herleid. Het mest zou ook
beter/vaster moeten worden. Echte bolletjes.
birdy-health in combinatie met birdy-sil plus geeft de duiven/vogels meer vitaliteit en
levenslust. De dieren zijn levendiger en beter geluimd. Ze trainen ook veel beter. Dit
merk je echt bij 2 hokken jonge duiven. 1 hok geef je geen birdy-health en birdy-sil
plus, het andere hok wel. Het hok welk birdy kreeg zal verder vooruit zijn en harder en
langer trainen.
Door de birdy-sil plus wordt de weerstand verhoogd, de spieren worden versterkt en
recupereren sneller (na vlucht)
birdy-loft spray werkt net als birdy-health antiviraal en anti-bacterieel deze gebruik
je niet voor het drinkwater maar spuit je wekelijks rond in het hok. Spuit maar eens op
een vuile broedbak of broedschaal.
De vuiligheid slaagt compleet wit uit. De combinatie van birdy-health en birdy-loft
spray geeft super resultaten om adeno uitbraken te vermijden. Dus mensen die last
hebben van jaarlijkse adeno/coli besmettingen zullen dit niet meer of in veeeeel
kleinere mate voorhebben. Dit wordt ook wel dikwijls de jonge duiven ziekte genoemd.
birdy-super oil is een hoogwaardige omega 3 olie van koud geperste vlaszaadolie
verrijkt met natuurlijke vitamine E
Omega olie is een echte hype, Uit diverse studies blijkt dat dieren welke omega olie
van het begin toegediend kregen, slimmer waren dan leeftijdsgenoten. Het
orientatievermogen verhoogt en de hersenfunctionaliteiten worden bevorderd.
birdy-total protect op basis van colostrum verhoogt de immuniteit van de duiven
drastisch.
Colostrum of ook wel biestmelk genoemd, is de melk die gedurende de eerste 3 dgen door
bv schapen, runderen, ... afgescheiden wordt om hun jongen te zogen. Colostrum bevat
talrijke stoffen die de immuniteit verhogen. Niet alleen de jongen van schapen en
runderen maar ook van duiven missen in hun eerste levensuren (voor duiven levensweken)
de levensnooodzakelijke afweerstoffen. Het nut van colostrum oftewel biestmelk blijft
stijgen alsook het gebruik ervan. Niet te verwonderen dat dit produkt ook regelmatig
terugkomt in babypoeder.
Biestmelke kan op 2 verschillende manieren tot poeder gevormd worden. De meest
voorkomende, goedkoopste maar ook minst goede is door verhitting. Spijtig genoeg zorgt
het hitteproces dat heel veel antistoffen afgebroken worden en de poeder van
kwalitatief lage kwaliteit is.
Door biestmelk in te vriezen en onder hoge druk te plaatsen kan men ook colostrum in
poedervorm verkrijgen. Deze manier is duurder maar alle goede eigenschappen van
colostrum blijven behouden. Net op deze laatste manier wordt birdy-total protect
ontwikkeld. Het regelmatig toedienen van deze poeder helpt op een natuurlijke manier
het afweersysteem en de weerstand op te bouwen. Hierdoor verkleint de kans op ziektes
drastisch en de duiven worden krachtiger, vitaler en levenslustiger.
birdy-total protect Kan als één van de beste pre- en probiotica op de markt beschouwd
worden.

Werking van de BIRDY produkten (deel 2) :
birdy-vitachol is een perfect rui vitamine poeder. De RUI is zowel voor vogels als
duiven enorm belangrijk. Bij duiven is dit de broodnodige rust periode. Dit is ook de
periode waarin pluimen en vederkleed in optimale conditie moeten komen om de kweek voor
te bereiden. In deze periode is het toedienen van Selenium en zwavelhoudende aminozuren
zoals choline en methione van enorm belang.
Na toediening van geneesmiddelen of antibiotica kan de darmflora in de war geraken. Ook
hiervoor is birdy-vitachol uitermate geschikt. Dankzij de grote hoeveelheid aan
vitamines gecombineerd met een surplus van dextrose wordt het heel vaak toegediend op
de dag van thuiskomst.
birdy-flight power is een uitstekend vlieg vitamine poeder.
birdy-flight power zit namelijk boordevol creatine, carnitine, HMB,
L-glutamine, Ginseng, vitaminen en mineralen.
Deze poeder is uitgetest door zowel snelheidsspelers als door echte BARCELONA
kampioenen. Het geheim zit hem in de dosis tribulus terrestrines. Deze grondstof wordt
heel vaak gebruikt door bodybuilders. Het werkt spieropbouwend en zorgt er ook voor dat
de duiven wat “opgefokt” of driftiger worden.
birdy-total recup is een elektrolyten mengsel in combinatie met glucose. Dit
recuperatiewonder bezit bovendien ook de juiste verhoudingen Glycine, Natrium chloride
en Natrium citraat.
Snelle recuperatie is een grote troef gedurende het zware vliegseizoen. Laat de
concurrentie een stapje achter.
Uitermate geschikt bij warm weer.
birdy-total recup mag ook gegeven worden de dag voor vertrek

