Vliegseizoen duiven
Het basis vliegschema voor duiven is essentieel voor een succesvol seizoen. Met hun sterk
geconcentreerde samenstelling bevatten de 4 onderstaande producten alle nodige componenten om aan de basisbehoeften te voldoen.

Am

ino

Dy

Tri
Dr chor
op
yza
s

vit

al

sb

5 ml/L of 10 ml/kg
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5 ml/l

Thuiskomst

Dag na thuiskomst

Begin van de week

Voor inkorving

Gedurende 1 dag
Zware vluchten: gedurende
2-3 dagen

Gedurende 1 dag
Fond: gedurende 2-3 dagen

Gedurende 2 dagen
Fond: dagelijks in de
rustweek

Grote snelheid: 1 dag
Kleine halve fond: 2 dagen
Grote halve fond: 3 dagen
Fond: 3-4 dagen

SNEL HERSTEL

ONDERDRUKKING
TRICHOMONAS-INFECTIES

KROP-, KLIERMAAG- &
DARMGEZONDHEID,
ALGEMENE WEERSTAND

EXTRA ENERGIE

Bij warm weer:
dag van inkorving

Neusgat toeknijpen,
druppelen, druppel laten
opsnuiven

Mag dagelijks
toegediend worden

Voor een belangrijke vlucht:
dagelijks ged. 14 dagen
samen met Immuno-Plus

Vliegseizoen XTRA (vanaf 1/2 fond)
Bij zware inspanning is het nodig om duiven extra te
ondersteunen. Afhankelijk van de specifieke noden
kunnen volgende producten worden toegevoegd.
Ze zorgen voor een snellere recuperatie en extra
energie naar de volgende vluchten toe.

Immuno
Booster

Immuno
Recup Caps Neorni-Oil

XTRA HERSTEL

XTRA VET

ImmunoLong Energy Energy Caps Plus
XTRA ENERGIE

XTRA FORM

10 g/kg

1 caps/duif

5 ml/kg

10 g/kg

1 caps/duif

2 ml/l

Na thuiskomst

Na thuiskomst

Vóór inkorving

Vóór inkorving

Bij vertrek

Conditieverlies

Gedurende 2-3
dagen

Gedurende 1-2
dagen

Gedurende
2-3 dagen

Gedurende
2-3 dagen

1 dag/week

BEVORDERT
HERSTEL

BEVORDERT
INDIVIDUEEL
HERSTEL

VETRIJKE BRON
VAN
ENERGIE & VIT A,
D, E

LANGWERKENDE
ENERGIE

INDIVIDUELE
LANGWERKENDE
ENERGIE

EXTRA
ENERGIE

Naar een belangrijke
vlucht toe: ged. 2-3
dagen voor inkorving

Voor een belangrijke
vlucht: ged.10 dagen
samen met Ready

Advies nodig?
Uw VFB-dierenarts
helpt u graag
verder

Dit schema geeft een indicatie van hoe de VFB/NeorniPharma-producten gebruikt kunnen worden in bepaalde omstandigheden. We streven ernaar om met zo weinig mogelijk producten een gepast en compleet
schema te vormen. Al deze supplementen mogen gecombineerd worden
indien nodig. Bij slechte prestaties gaan we samen op zoek naar de oorzaak en dienen gepaste aanpassingen of behandelingen te gebeuren.
Opgelet: voersupplementen worden best de dag ervoor klaargemaakt
zodat deze goed kunnen intrekken en de duiven het voer beter opnemen.

Dagelijks gedurende 10 dagen

