Duiventhee
1000 kilometer-thee
Voor een *schone keel *extra conditie * optimale stofwisseling *goed
werkende darmflora.

D066

Aan de hand van jarenlange ervaringen en onderzoek heeft DAC de
1000 kilometer thee ontwikkeld. Deze thee is samengesteld uit
hoogwaardige kruiden - geteeld, geoogst, gedroogd en verwerkt
volgens de strenge GMP-food en ISO 9001 norm. Onder andere Folia
Farfarae, Folia Thymi, Folia Majoranae, Folia Rosmarini, Cortex
Quercus, Folia Eucalypti, Herba Solidaginis, Radix Liquiritiae, Flores
Chamomillae
Het klaarmaken van de thee voor uw duiven is heel eenvoudig:
- neem een kleine hoeveelheid kokend water
- laat een eetlepel thee hier een kwartier in trekken
- zeef de plantendelen er uit
- voeg water toe tot 1 liter
De thee kan het hele jaar door verstrekt worden:
Vliegseizoen: 2 à 3 keer per week
Ruiperiode: 2 à 3 keer per week
Winterperiode: 1 à 2 keer per week
Kweekperiode: 1 à 2 keer per week.
N.B. niet verstrekken op de dag van inkorven
Verpakking: 300 gram
Dosering: 1 eetlepel thee per liter water
Art.nr. 066

3 Bio Troeven

Raceolie
De biologische brandstof
Race olie is een natuurlijke brandstof voor uw duiven tijdens de
vluchten. Het bevat een bijzonder hoog gehalte spiervoedingsvetten,
die iedere duif nodig heeft om succesvolle prestaties te kunnen
leveren.
Verpakking: flacon 250 ml.
Dosering: 1 maatdop per kilo voer.
D045

Art. no. D045

Maïskiemolie
De biologische oppepper
Maïskiemolie is een natuurlijk voedingsmiddel met
gezondheidsbevorderende eigenschappen. Het bevat een bijzonder
hoog gehalte Vitamine E en essentiële vetzuren. Bij grote inspanning is
DAC Maïskiemolie een belangrijke energiebron. Vitamine E bevordert
tevens de vruchtbaarheid.
Verpakking: flacon 500 ml.
Dosering: 1 maatdop per kilo voer.
Art. no. D046

046

Pindaolie
De biologische krachtbron
Pindaolie is een natuurlijk voedingsmiddel voor opbouw van extra
krachtreserves. Bevat een bijzonder hoog gehalte essentiële vetzuren.
Bij grote inspanning en zware spierenarbeid is DAC Pindaolie een
belangrijke energiebron. Bovendien is DAC Pindaolie gemakkelijk en
veilig in het gebruik en hoeft u zich geen zorgen te maken over
eventuele schimmels welke voor kunnen komen op pinda's (deze
schimmels produceren het zeer giftige aflatoxine)
Verpakking: flacon 250 ml.
Dosering: 1 maatdop per kilo voer.
Art. no. D044
D044

Noodzakelijke partners voor uw duiven in het
vliegseizoen

D050

DAC Energy Activator met Carnitine + Vitamin B Complex
- meer uithoudingsvermogen
- minder vermoeidheid
- bevordert recuperatie
DAC ENERGY ACTIVATOR bevat Carnitine, Vitamines B, C, E,
Magnesium Sulfaat, Sorbitol en Plantenextracten. Al deze elementen
zijn onmisbaar voor een goede energievoorziening!!!
DAC ENERGY ACTIVATOR bevordert en helpt met het transport van
lichaamsvetten voor méér energie. Het verlaagt het gehalte aan vrije
vetzuren in het bloed en reduceert het melkzuurgehalte in de spieren
tijdens het vliegen. Hierdoor vermindert de vermoeidheid en neemt het
uithoudingsvermogen toe. Carnitine geeft minder CPK
(creatinefosfokinase) in het bloed. Melkzuur en CPK zijn de
veroorzakers van vermoeidheid en kramp in de spieren!! Vitamines B,
C, E bevorderen de werking en versterken de "forme" en de "activiteit"
van de duif.
DAC ENERGY ACTIVATOR geeft het meeste resultaat als u vetrijk voer
(minstens 10% vet) geeft en extra DAC Pindaolie of Race olie aan het
voer toevoegt.
Toediening van DAC Energy Activator:
Midfond: dag thuiskomst 0,5 ml / l. water + dag voor inkorving.
Fond: dag thuiskomst 1,0 ml / l. water + dag voor inkorving.
Overnacht: dag thuiskomst 1,5 ml / l. water + dag voor inkorving.
Verpakking: 100 ml.
Art. no. D050

Quick-Fit
Voor een snel herstel nà een
zware vlucht
Na een zware vlucht is het van het gróótste belang dat de
afvalproducten, die zich in de spieren van de duiven opgehoopt
hebben, zo snel mogelijk uit het lichaam afgevoerd worden. De
belangrijkste eigenschappen van QUICK-FIT zijn dat het de afvoer van
deze schadelijke stoffen bevordert en daarnaast ook zorgt dat het
energie-stofwisselingsproces wordt gestimuleerd!
Verpakking: druppelflacon 30 ml.
Dosering: na thuiskomst, 1 druppel in de bek.
Het mag, indien nodig, na 4 uren herhaald worden.
D056

De kracht van de natuur

Art. no. D056

Bier/wier
Biergist + zeewier is een natuurlijk voedingsmiddel met
gezondheidsbevorderende eigenschappen. Bier/Wier is rijk aan
natuurlijke vitamines (o.a. van het B-complex, mineralen, proteïne,
aminozuren en sporenelementen. Deze zijn belangrijk voor de conditie
en vorm van uw duiven.
Geef uw duiven tenminste 1x per week biergist + zeewier over het
voer, het gehele jaar door.
Verpakking: 500 gram.
Art. no. D042

D042

Knoflook/Ui sap
Knoflook/Ui sap is een natuurlijk voedingsmiddel met
gezondheidsbevorderende eigenschappen. Helpt wormenbesmetting te
voorkomen, reinigt het maagdarmkanaal en activeert de bloedsomloop.
Verpakking: flacon 250 ml.
Dosering: 1/2 maatdopje per 2 liter drinkwater of 1 kilo voer.
Art. no. D041

D041

Knoflook/Ui stukjes
Knoflook/Ui stukjes zijn samengesteld uit vers gedroogde stukjes
knoflook en ui, met zorg behandeld en verpakt om de kracht en aroma
te bewaren. Helpt wormenbesmetting te voorkomen, reinigt het
maagdarmkanaal en activeert de bloedsomloop. Geef uw duiven
tenminste 1 maal per week knoflook/ui sap of stukjes door het
drinkwater.
Verpakking: pot 100 gram.
Dosering: 1 eetlepel per liter drinkwater.
D044
Art. no. D040

DAC Multivitamine, poeder of tabletten
Multivit mix
Multivitaminen worden minimaal 1 maal per week verstrekt:
- tijdens de rui en de kweek
- tijdens het vliegseizoen.
- na behandeling van ziektes, ontwormen en inentingen.
Kan zowel via het drinkwater als over het voer verstrekt worden.
D012

Verpakking: pot 200 gram.
Dosering: 5 gr. voor 10 kg. lichaamsgewicht (= 20 duiven)
Art. no. D012

Vit-tabs
Multivitaminen B-12 tablet
Vit-tabs
- bevatten Multivitaminen met extra B12 en Aminozuren.
- voorzien in de hoge vitaminebehoeften
- worden gegeven na zware inspanningen (PUSH UP, bij thuiskomst).
- helpen mee de conditie te bevorderen.
- verhogen de weerstand en na medicatie (kuur)

D049

Verpakking: 50 tabletten.
Dosering: 1 tablet per duif (per 500 gram lichaamsgewicht)
Art. no. D049

De kracht van DAC

Control Air Spray
Control Air Spray brengt frisse lucht op uw hok! Ter voorkoming van
luchtwegeninfecties! Te gebruiken in geval van verontreiniging van de
lucht in uw duivenhokken door bacteriën, virussen en stofdeeltjes,
welke aanleiding kunnen zijn tot luchtwegeninfecties. Samengesteld uit
etherische oliën; eucalyptus, menthol en harsolie.
Verpakking: spray-flacon zonder drijfgas, inhoud 200 ml.
Dosering: dagelijks per 4 m² 6 seconde sprayen.
Art. no. D019
D019

DAC Hokontsmetter
Deze ontsmetter is werkzaam tegen bacteriën en virussen (zoals
salmonella, colibacteriën en paramyxovirus). Het is voor elke
duivenliefhebber van belang bij ziektes het duivenhok goed te
ontsmetten om herinfectie te voorkomen.
Verpakking: flacon 100 ml.
Gebruik: 10 ml oplossen in 1 liter water. Deze oplossing moet met een
bloemenspuit verspreid worden. N.B. Werk alleen volgens de
gebruiksaanwijzing!
D032

Art. no. D032

Top+Plus
Top+Plus wordt tijdens het vliegseizoen gegeven en brengt de duiven
in topconditie!
Top+Plus zuivert het ademhalings- en verteringssysteem en geeft de
duiven extra energie.
Top+Plus wordt via het drinkwater verstrekt.
Verpakking: flacon 250 ml.
Dosering: 1 maatdop voor 20 kilo lichaamsgewicht (= 40 duiven).
Art. no. D022
D022

Voor een 100% herstel voor en na de vluchten
Dacolyt, vliegzout voor duiven
Deze mineraalstoffen zorgen dat de osmotische druk in de
lichaamscellen gehandhaafd blijft en maken zowel de opname in het
lichaam als ook transport en uitwisseling van voedingsstoffen via het
bloed mogelijk. Dacolyt bespoedigt de herstellingstijd van uw duiven.
Na thuiskomst eerst schoon water geven, daarna Dacolyt aan het
drinkwater toevoegen.

D014

Verpakking: pot 600 gram
Dosering: 1 eetlepel (25 gram) voor 20 kg lichaamsgewicht (= 40
duiven).
Kan heel goed gecombineerd worden met Dacovit
Art. no. D014

Dacovit + Druivensuiker

Dacovit bevat de zo noodzakelijke vitamines en druivensuiker, die de
sportduiven in het vliegseizoen hard nodig hebben. Een ideaal product
voor het vliegseizoen, maar ook tijdens de rui en kweekperiode.
Verpakking: pot 600 gram.
Dosering: 1 eetlepel (25 gram) voor 20 kg lichaamsgewicht (= 40
duiven).
Kan heel goed gecombineerd worden met Dacolyt.
Art. no. D033
D033

Conditie Stimulans

D007

Conditie Stimulans (CS) is een mengsel van 50 natuurlijke extracten en
bevat essentiële mineralen, sporenelementen, vitamines en
aminozuren met een hoge biologische beschikbaarheid.
CS bewerkstelligt daardoor:
- verbetering van de conditie en opname van essentiële bouwstoffen.
- verhoogde vitaliteit, verbeterde prestaties en een sneller herstel na
een zware inspanning.
- een goede vruchtbaarheid bij oudere kweekduiven.
- een verhoogde opname van zwavel, hetgeen van groot belang is bij
de groei van de bevedering.
- CS geeft geen toxische reacties of schadelijke bijwerkingen bij het
dier.
- CS kan zowel via het drinkwater als over het voer worden verstrekt.
Verpakking: pot 100 gram.
Dosering: 1 gram voor 10 kg lichaamsgewicht (= 20 duiven).
Mag gecombineerd worden met alle DAC geneesmiddelen en vitamines
Art. no. D007

DAC geneesmiddelen voor duiven

Coccidiosemix

D024

Coccidiën zijn evenals Trichomonaden de meest bij duiven
voorkomende protozoën. Ze veroorzaken meestal latente- en
subklinische infecties. Hierdoor getroffen duiven ogen gezond, al zijn
ze soms wat minder levenslustig. Doorlopend geïnfecteerde duiven
hebben geen goede conditie, zullen op de uitslagenlijst niet voorkomen
en zijn extra vatbaar voor andere ziekteverwekkers. Coccidiosemix
wordt A) voorbehoedend bij thuiskomst en B) als behandeling via het
drinkwater verstrekt. Deze Coccidiosemix is goed oplosbaar in het
drinkwater en wordt zonder problemen opgenomen.
Verpakking: pot 100 gram.

Dosering: 5 gram voor 10 kg lichaamsgewicht (= 20 duiven).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D024

Amprolium 10%

D061

Coccidiën behoren naast trichomonaden tot de meest voorkomende
ziekteveroorzakers bij duiven. Ze veroorzaken meestal latente en
subklinische infecties. De besmette dieren lijken gezond, hoewel soms
wat minder actief. Als ze echter steeds weer besmet worden, dan
verzwakken ze en gaan hun wedstrijdresultaten achteruit. Ze worden
ook vatbaarder voor andere ziekten. Amprolium 10% wordt preventief
bij thuiskomst van de vlucht gegeven en als kuur van vijf dagen.
Amprolium 10% is een wateroplosbaar poeder, dat ook over het voer
gegeven kan worden en wordt zonder problemen opgenomen.
Verpakking: sachet 50 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D061 (Export)

Coccitabs coccidiosetablet
Coccitabs voor individuele behandeling van coccidiose bij duiven,
voorkomt èn geneest!

D058

Verpakking: 50 tabletten.
Dosering: 1 tablet per duif (per 500 lichaamsgewicht).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D058

Produkten voor behandeling tegen
trichomonaden and hexamiten

Ronidazole 10% *
Ronidazole 10% is een product dat zeer specifiek werkzaam is tegen
besmettingen veroorzaakt door trichomonaden en hexamiten. Het is
een wateroplosbaar poeder dat ook over het voer gestrooid kan
worden. De veiligheidsmarge is groot en ook jonge dieren verdragen
het goed.

D021

Verpakking: sachet 100 gram.
Dosering: 1 à 2 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht (= ca. 20 - 25
duiven).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D021 (Export)

Metronidazole 10 %

D065

Metronidazole is een geschikt middel voor behandeling van ziekten die
worden veroorzaakt door hexamiten en trichomonaden. Het is een
wateroplosbaar poeder dat ook over het voer gestrooid kan worden.
Het heeft een hoge veiligheidsmarge en jonge dieren verdragen het
goed.
Verpakt in sachets à 10 gram.
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Verpakking: sachet 10 gram.
Dosering: 10 gram (= 1 sachet) voor 20 kilo lichaamsgewicht.
Art. no. D065

Hollandse Kuur
Hollandse Kuur is een zeer geschikt product ter voorkoming en
behandeling van ziekten die worden veroorzaakt door hexamiten. Het
is een wateroplosbaar poeder dat ook over het voer gestrooid kan
worden. De veiligheidsmarge is groot en ook jonge duiven verdragen
het goed.

D039

Verpakking: sachet 50 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D039

Daczol Tabs (Metronidazol tablet)
Tablet voor het behandelen van Trichomoniasis en Hexamitiasis.

D023

Verpakking: 50 tabletten.
Dosering: 1 tablet per 500 gram lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D023

Tricho Tabs (Secnidazol tablet)
Tabletten voor individuele behandeling en ter voorkoming van
trichomonaden en hexamiten ("het Geel").

D064

Verpakking: doosje 50 gram.
Dosering: 1 tablet per 500 gram lichaamsgewicht (= 1 duif).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D064 (Export)

Combi-producten voor behandeling tegen coccidiose, trichomonaden and hexamiten

Kombi Pulver
Deze mix is het aangewezen product om trichomonaden, hexamiten,
coccidiën en slijmvliesirritaties te voorkomen en behandelen.
Kombi Pulver is een wateroplosbaar poeder, dat ook over het voer
gegeven kan worden. Het heeft een hoge veiligheidsmarge en jonge
dieren verdragen het goed.

D060

Verpakking: sachet 50 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht (=ca. 20 - 25 duiven).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D060 (Export)

Kombi-Tabs
Tabletten voor individuele behandeling!
Combi Tabs voor behandeling tegen "het Geel" (trichomonaden,
hexamiten), Coccidiose en slijmvliesirritaties.

D063

Verpakking: doosje 50 tabletten.
Dosering: 1 tablet per 500 gram lichaamsgewicht (= 1 duif).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D063 (Export)

Produkten voor het behandelen van Ornithose, Mycoplasmose, Chlamydia en bacteriële
infecties, speciaal bacteriële luchtweginfecties

D025

Ornithosismix
Tijdens het vliegseizoen is het belangrijk de duiven in een optimale
conditie te houden. Daarom is een voorbehoedende behandeling met
Ornithosemix tegen “dikke koppen” en “ornithose” aan te bevelen. Bij
zorgvuldig gebruik belast een behandeling met Ornithosemix de
stofwisseling niet, maar zorgt ervoor dat de gezondheid van de duiven
behouden blijft, de conditie verbetert en is ook bij regelmatige
toediening niet schadelijk voor uw duiven. Deze veel gebruikte
Ornithosemix wordt voorbehoedend (bij thuiskomst) en als
behandeling via het drinkwater verstrekt. Tijdens de behandeling geen
grit of kalkhoudende producten verstrekken!
Verpakking: pot 100 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kg lichaamsgewicht (= 20 duiven).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D025

Doxycycline 6%
Doxycycline is een langwerkend breed-spectrum tetracycline, heeft een
grote affiniteit tot het longweefsel en is dan ook speciaal aan te
bevelen bij bacteriële luchtweginfecties. Deze Doxycycline wordt snel
en compleet opgenomen, dringt goed in het weefsel door en is
hierdoor een bijzonder geschikt middel voor de behandeling van
luchtweginfecties.
D001

Verpakking: sachet 50 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden. Tijdens de behandeling geen
kalkhoudende producten verstrekken.
Art. no. D001

Doxycycline luchtwegmix
Doxycycline bezit een brede therapeutische werking en is het middel
bij uitstek voor het behandelen en voorkomen van luchtweginfecties.
Doxycycline luchtwegmix wordt preventief 2 à 3 dagen verstrekt. Deze
mix kan ook als nabehandeling (ná een complete kuur tegen
luchtwegeninfecties) gegeven worden.
D008

Verpakking: pot 200 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, tegelijkertijd met andere DAC medicamenten
toegediend worden. Tijdens de behandeling geen kalkhoudende
producten verstrekken.
Art. no. D008
Spiramycine
Spiramycine heeft een hoge affiniteit met longweefsel en slijmvlies van
neus- en keelholten en is zeer actief tegen de meeste gram-positieve
bacteriën, mycoplasma, chlamydia en hierdoor bijzonder geschikt voor
behandeling van infecties aan de luchtwegen.

Verpakking: sachet 50 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, tegelijkertijd met andere DAC medicamenten
D002
toegediend worden.
Art. no. D002

Tylosine

D006

Tylosine wordt gebruikt voor het behandelen van luchtwegeninfecties,
welke veroorzaakt worden door gram-positieve bacteriën, mycoplasma,
chlamydia en bacteriële infecties aan het maag-darmkanaal. Tylosine
infectiemix wordt daarnaast vaak toegediend aan door virus(sen)
besmette dieren. Deze geïnfecteerde dieren zijn vaak verzwakt,
hebben minder weerstand en zijn extra vatbaar voor andere
ziekteverwekkers (bacteriën, mycoplasma, chlamydia). Behandelen met
bijvoorbeeld Tylosine, is vaak noodzakelijk om bijkomende bacteriële
infecties te onderdrukken en zo het dier de gelegenheid te geven zich
te herstellen van de virale infectie(s).
Verpakking: sachet 50 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, tegelijkertijd met andere DAC medicamenten
toegediend worden.
Art. no. D006

D059

Broomhexine Mucusdissolver
Het effect van deze slijmoplosser wordt toegeschreven aan de
eigenschap de viscositeit van taai bronchusslijm te verlagen. Daardoor
kan de duif het slijm makkelijker kwijt raken. Als deze slijmoplosser
gecombineerd wordt met een antibioticum (zoals DAC Doxycycline,
Ornithosemix, Tylosine, Spiramycine, Ronidazole, Secnidazole en

Metromidazole) dan zorgt de slijmoplosser ook nog voor een goede
uitscheiding in het bronchusslijm van het toegepaste antibioticum. Met
andere woorden de slijmoplosser zorgt ervoor dat het geneesmiddel
voor de luchtwegen beter kan werken. Ook kan de slijmoplosser de
dag voor het inkorven en van het inkorven door het drinkwater worden
verstrekt, zodat de duiven met een "schone" keel de mand ingaan.
Omdat deze slijmoplosser voor zover bekend, geen enkele nadelige
invloed op de vliegprestaties heeft, is dit middel bij uitstek te gebruiken
tijdens het vliegseizoen. Let op! Broomhexine mag niet gecombineerd
worden met Furaltadone en FMT mix
Verpakking: pot 100 gram
Dosering: 10 gram voor 2 liter water.
Art. no. D059

Ornitabs (Ornithosetablet)
Ornitabs voor individuele behandeling van luchtweginfecties, ornithose,
coryza en slijm in de keel bij duiven. Ornitabs hebben een hoge
activiteit tegen gram-positieve en gram-negatieve bacteriën, voorkomt
èn geneest!
D053

Verpakking: 50 tabletten.
Dosering: 1 tablet per duif (per 500 g lichaamsgewicht).
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.

Art. no. D053
Producten voor het behandelen van bacteriële (darm) infecties veroorzaakt door
grampositieve- en gramnegatieve bacteriën (Salmonella, E-Coli)

Colistine
Colistine wordt vaak aan de dieren verstrekt voor het behandelen van
bacteriële infecties, speciaal voor het behandelen van bacteriële
infecties aan het maag-darmkanaal (b.v. salmonella, E-Coli).

D010

Verpakking: sachet 50 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Art. no. D010

Furaltadone 6%
Furaltadone is het middel bij uitstek voor het behandelen van
bacteriële infecties. Furaltadone wordt toegediend als behandeling en
ter voorkoming van verdere uitbreiding aan de al bij de dieren
aanwezige bacteriële infecties (salmonella, E-Coli).

D003

Verpakking: sachet 50 gram.
Dosering: 5 gram voor 10 kilo lichaamsgewicht.
Kan, indien noodzakelijk, in veel gevallen tegelijkertijd met andere DAC
medicamenten toegediend worden.
Niet combineren met: broomhexine, zoalene of carbadox!
Art. no. D003

Producten voor behandeling tegen bacterieele infecties in het algemeen, trichomonaden
and hexamiten

D067

FMT ALL-ROUND MIX
Werkzaam tegen besmettingen veroorzaakt door trichomonaden,
hexamiten, salmonella (paratyfus), E-coli en bacteriële infecties in het
algemeen.
Bacteriële ziekten worden veroorzaakt door bacteriën, deze scheiden
giftige stofwisselingsproducten (toxinen) af. Deze toxinen zijn
verantwoordelijk voor de ziekteverschijnselen. Vaak is het niet direct
duidelijk welke bacterie de veroorzaker is van de ziekteverschijnselen,
terwijl men toch tot behandeling moet overgaan.
In zo'n geval is FMT Allround Mix een verantwoorde keus. De drie
actieve componenten in deze mix werken breed en zijn zeer actief
tegen de verschillende veroorzakers van bacteriële infecties, zoals
salmonella en E-coli en de bijkomende protozoaire ziektes zoals
trichomoniasis en hexamitiasis (keel- en darmgeel).
FMT Allround Mix is een wateroplosbaar poeder dat ook over het voer
gestrooid kan worden.
Verpakking: sachet 100 gram.
Dosering: 5 gram voor 20 kilo lichaamsgewicht (= 40 - 50 duiven)
Art. no. D067

Dacoxine Tabs 4 in 1
Dacoxine 4 in 1 tabletten voor individuele behandeling van Coccidiose,
E-coli, Paratyfus, Trichomoniasis, Hexamitis.
Verpakking: doosje 50 tabletten.
Dosering: 1 tablet per 500 gram lichaamsgewicht (= 1 duif).
Art. no. D047
D047

