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DOLFOS DG GLUKOVIT
Cena :
17,00 zł
Producent : Dolfos
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Właściwości i działanie
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Specjalistyczna odżywka dla gołębi z glukozą, zestawem witamin z grupy B i witaminą C

Zawarta w preparacie DOLFOS DG GLUKOVIT glukoza stanowi źródło łatwo przyswajalnych cukrów prostych. Olbrzymi wysiłek ponoszony przez gołębia
pocztowego w czasie lotu powoduje, że dostarczenie substancji energetycznych ma swój niebagatelny wpływ na usuwanie skutków zmęczenia. Po podaniu
glukoza jest natychmiast wchłaniana przyczyniając się do uzupełnienia rezerwy. Dzięki temu gołębie łatwiej regenerują siły i mogą osiągać lepsze wyniki
sportowe. To wzmocnienie jest szczególnie potrzebne w okresie lotów długodystansowych lub prowadzonych w trudnych warunkach pogodowych.
Również zawarte w DOLFOS DG GLUKOVIT witaminy mają różnorodne działanie metaboliczne. Witamina C bierze udział w procesach oksydo-redukcyjnych
przemian metabolicznych w ustroju. Jest aktywatorem przemian białkowych i węglowodanowych. Witamina B1 odgrywa ważną rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu układu nerwowego. Gołębie są bardzo wrażliwe na niedostatek witaminy B1. Jej brak objawia się osowieniem, zahamowaniem wzrostu i
biegunką. Następnie dochodzi do zwiotczenia mięśni, trudności w chodzie i zarzucania głowy na grzbiet. Nawet niewielki niedobór tej witaminy może być
przyczyną niepowodzeń w lotach.
Witamina B2 warunkuje przemiany energetyczne w rogówce oka, soczewce i nabłonkach, przemianę tłuszczów, białek i cukrowców, wytwarzanie jaj, wylęg i
wzrost piskląt. Witamina B6 jest ważnym składnikiem enzymów biorących udział w przemianie białek i tłuszczów. Witamina ta bierze również udział w
regulowaniu czynności układu nerwowego i mięśniowego oraz wpływa na apetyt i wzrost młodych. Ma również działanie przeciwanemiczne.

Wskazania

Preparat stosuje się w czasie lotów gołębi pocztowych, w okresie pierzenia, w czasie wystaw gołębi i po przebytych chorobach zakaźnych, pasożytniczych i
zatruciach.
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Stosowanie i dawkowanie
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1 gram preparatu na 1 litr wody, tj. 1 miarka na 3 litry wody, przez 4 dni przed lotem oraz co jest bardzo ważne, w dniu powrotu z lotu.
W okresie pierzenia - przez dwa dni w tygodniu - 1g preparatu na 1 litr wody.
W czasie wystaw - 1g preparatu na 1 litr wody.
W celu podniesienia kondycji i wzmocnienia - 1g preparatu na 1 litr wody.

Skład 1 kg

DOLFOS DG GLUKOVIT

Witamina B1

2,5 g Witamina C

2,3 g

Witamina B2

1,25 g Glukoza

ad 1 000 g

Witamina B6

1,5 g

Zawartość opakowania
wiaderko 500g
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