
De kracht van kruiden !

DUIVEN - VOGELS
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Overzicht

Vitaminen / Aminozuren / Elektrolyten
VEGA (vitaminen + aminozuren + elektrolyten)
VEGA POWDER  (vitaminen + aminozuren)
ELECTROL (Elektrolyten + energie)
VIT E + Sélénium (vruchtbaarheid)
BETACHOL (Choline + Méthionine + Vit B12 – Rui – Pluimvacht)
CALCIMAX (Vloeibaar Calcium)
SPIRULINA (plantaardige eiwitten)
MULTIMIX BIRD KATANGA (mineralen + grit)

Darmgezondheid
COX (spijsvertering)
METABOLYT (levende gisten - darmflora)
PERFORM PRO (probiotica + klei + kruiden)
DIGEST (organische zuren – PH control)
ROYAL TEA (algemene conditie – krachtige thee)
HERBAPUR (mariadistel + paardenbloem + brandnetel extract)

Ademhaling
BRONX (ademhaling - kruiden)
GALAXY (ademhaling-immuniteit)
BACTAIR SPRAY (Eucalyptol en menthol)

Immuniteit / Weerkracht / Konditie
PURIFIX (conditie – voor de dons)
PREMIUM OIL (gezondheidsolie - energie)
TRIOMIX (immuniteit - weerkracht)
MEDOX (immuniteit - weerkracht)
NO STRESS (kalmerend effect - tegen het vederpikken)

Kleurstoffen voor vogels
COLOR-RED (intensief rood)

Hygiene
NATTOL SPRAY (natuurlijke reiniger)
POUSTOP (in het voer mengen)
POUSTOP SPRAY (Etherische oliën te vernevelen)
POUSTOP LIQUID (natuurlijke bescherming - immuniteit)

Red Animals Duiven-programma
Red Animals vogel-programma
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Filosofie van de Red Animals producten.

Natuurlijke en geconcentreerde producten met een reële 
doeltreffendheid. Het gamma Red Animals bestaat uit natuurlijke 
producten met een maximaal effect. De ingrediënten zijn van de 
beste kwaliteit. Het gamma, Red Pigeon en Red Bird heeft een 
zeer wetenschappelijke benadering. De producten zijn efficiënt 
en daardoor kan je duidelijk het verschil zien in resultaten.  In 
‘Betachol’ bijvoorbeeld, gebruikt men echte vit B12 als kleurstof 
en geen chemische middelen. Tevens vermijden we zoveel 
mogelijk het gebruik van suiker, welke vaak niet samengaan 
met kruiden. Onze beste publiciteit is een tevreden klant!

Kennis van planten en wetenschappelijke achtergrond.

Het gamma werd ontwikkeld in samenwerking van een 
laboratorium dat reeds meer dan 25 jaar 
gespecialiseerd is in kruiden en planten. Hun 
waardevolle kennis en ervaring hebben zeer 
specifiek  bijgedragen tot het ontwikkelen van het 
gamma. Producten op basis van etherische oliën 
en kruiden, ontwikkeld door échte specialisten. 

Onze producten zijn sterk geconcentreerde producten en dit 
zonder toevoeging van kleurstoffen !

Antibiotica vermijden.

Wij merken allemaal reeds verschillende jaren dat het gebruik 
van antibiotica steeds minder doeltreffend wordt. Het massale 
gebruik ervan in het verleden veroorzaakt een steeds sterkere 
weerstand van bacteriën en virussen (resistentie). Het is 
een vicieuze cirkel en het is tijd om er op een 
verantwoorde manier mee om te gaan.

De immuniteit en weerstand versterken op een 
natuurlijke wijze.

Eén manier om antibiotica te vermijden is de 
natuurlijke weerstand van uw vogels versterken. 
Neem nu het voorbeeld bij de mens. Waarom 
antibiotica nemen als men niet ziek is... Dat is 
onzin. 

De basis van onze weerstand is de voeding. 
Een evenwichtige en gevarieerde voeding versterkt onze 
weerstand. De verschillende kruiden en planten geven ons zeer 
veel alternatieven die ook zeer doeltreffend en niet schadelijk 
zijn. De oudere generatie kent al zeer lang de voordelen ervan. 
Door de immuniteit te versterken, behandelen we problemen 
nog voor ze optreden.

www.red-animals.com

Ontdek ons gamma in deze folder of 
doe uw aankopen online
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VITAMINEN / AMINOZUREN / ELEKTROLYTEN

VEGA  250ml - 500ml - 1L (vitaminen / aminozuren / elektrolyten)

VEGA is het meest complete en 
evenwichtige vitaminen complex op de 
markt. Het bevat niet minder dan 10 
vitaminen, 15 aminozuren, 5 elektrolyten, 3 
sporenelementen en 4 organische zuren, in 
totaal 37 verschillende bestanddelen! Deze 
bestanddelen zijn hoog geconcentreerd 
en bij regelmatig gebruik vermijdt men 
elke tekortkoming bij uw duiven. Het is 
het ideale vitaminen complex voor de 
wedstrijd want VEGA bevat een hoog 

gehalte vitamine B (koolhydraten), aminozuren (spieren) en zelfs 
ook elektrolyten om uitdroging te vermijden.

Dosering: 10ml per liter water of per kilo graan.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

VEGA POWDER 100gr - 500gr  (vitaminen /aminozuren)

VEGA POWDER is een hyper-geconcentreerd 
complex met vitaminen, aminozuren, 
sporenelementen en minerale zouten. Te 
gebruiken 2-3 keer per week tijdens de kweek, 
rui en het sportseizoen aan 15gr per kilo 
granen (te mengen met PREMIUM OIL) of 30gr 
per kilo eivoer (mengen met METABOLYT). 
VEGA POWDER zal meer vitaliteit en weerstand 
geven en zal ook de eetlust verbeteren. Ook 
aanbevolen na een kuur van antibiotica.

Dosering: 15gr per kilo graan of 30gr per kilo eivoer.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

ELECTROL 500ml – 1L (elektrolyten / energie)

ELECTROL is een mengeling van hyper 
geconcentreerde minerale zouten (Natrium, 
Kalium, Magnesium) en dextrose (energie).

Men dient dit 1 dag na de wedstrijd toe. Een 
goede recuperatie is vaak de sleutel tot succes. 
Bij felle warmte dient men dit ook 2 dagen toe 
voorafgaand aan de inkorving. Op deze manier 
voorkomt men uitdroging. ELECTROL bevat 
ook Kobalt die voor een goede assimilatie van 
vitamine B12 zorgt

Dosering: 15ml per liter water of kilo graan.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

Vit. E + Selenium 100ml – 500ml  (vruchtbaarheid / kweek)   

Red Animals heeft een vloeibaar 
vitaminemengsels ontwikkeld op basis 
van vitamine E en selenium. De hoge 
kwaliteit garandeert een sterke werking als 
antioxidant die ook de vruchtbaarheid ten 
goede komt. Gebruik 5à7 dagen voor het 
samenbrengen en ook 2 x per week tijdens 
de groei voor de jongen. Bevat veel meer 
vitamine E in vergelijking met tarwekiemolie 

en veel minder vetstof.

Dosering: 5 ml per liter water of 10 ml per kg voer.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

BETACHOL 500ml - 1L (reiniging – vit B12)

BETACHOL bestaat ondermeer uit Methionine, Choline, Betaïne, 
vitamine B12, vitamine C en   specifieke kruiden die de reiniging 
verbetert. 

• Methionine, choline en betaïne : zuiverend effect. 

• Vitamine B12: uitstekend voor een mooie pluimvacht.

BETACHOL is perfect voor een doeltreffende 
reiniging van het inwendig lichaam. Zeer 
efficiënt tijdens de rui-periode en na stress 
situaties. Zijn rode kleur is te danken aan een 
zeer hoge concentratie van vit B12 (50mg per 
liter, een van de hoogste op de markt ) 2 keer 
per week of een kuur van 5 tot 7 dagen. 

Dosering: 10ml per liter water of per kilo voer.

Aanvulend diervoeder voor duiven.
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Cinnamomum

SPIRULINA 80gr – 300gr  (eiwit)

Spirulina is een natuurlijke alg met een 
proteïnegehalte van meer dan 55%. Ze 
bevat een hoge hoeveelheid aan oligo 
elementen en aminozuren. Vanwege 
zijn uitzonderlijke waarde wordt Spirulina 
ook vaak gebruik in de humane sector. 
Bijzonder interessant voor jongen en 
verzwakte duiven.

Dosering: 1 koffielepel (5gr) per kg voer.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

CALCIMAX 250ml - 500ml (vloeibare calcium / goede eischalen)

CALCIMAX is samengesteld met calciumlactaat, 
de best opneembare bron van calcium voor 
dieren. Magnesium en een vitaminecomplex 
AD3E werden toegevoegd. Vitamine D3 is 
onmisbaar omdat het helpt calcium te binden 
aan het skelet.

CALCIMAX verbetert het leggen, versterkt het 
skelet en de eischaalkwaliteit.

Dosering: 15ml per liter water of 30ml per kg eivoer 2 keer per 
week.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

MULTIMIX BIRD KATANGA 2.5L (vogel mineralen)

MULTIMIX BIRD  is een mengeling 
van roodsteen, oestergrit, zeealgen, 
houtskool, mineraalpoeder, 
gezondheidszaden... Het bevordert 
een sterke eischaal en verbetert de 
vertering. De vogels zijn er dol op ! 

Dosering : gedurende het hele jaar 
vrij ter beschikking stellen in een 
apart eetbakje.

Aanvulend diervoeder voor siervogels.
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METABOLYT 500ml (levende gisten)

METABOLYT is een complex van gistcultuur 
en gistcelwanden. Het heeft een 
onmiddellijk effect op de vertering en op de 
diergezondheid. In geval van slappe mest, 
gebruik METABOLYT gedurende enkele dagen. 
METABOLYT zorgt voor een snelle verbetering. 
In een enkel geval kan het gebeuren dat in het 
begin van het gebruik van dit product de mest 
iets slapper wordt, wat wijst op een grondige 
reiniging van het spijsverteringsstelsel. Na 1 à 
2 dagen krijgt men opnieuw normale mest. 

METABOLYT mag geregeld 1 à 2 maal per week gebruikt worden. 
Belangrijk is het gebruik tijdens het spenen van jonge duiven en 
na wedstrijden. METABOLYT kan makkelijk gemengd worden op het 
voer, er is geen verlies.

Dosering: 15 ml per kg voer of liter water.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

DARMGEZONDHEID

COX 250ml – 500ml (spijsvertering)

COX werd samengesteld aan de hand van verschillende kruiden 
zoals Tijm, Oregano en Look.

• Tijm:, uitstekend voor de luchtwegen
• Oregano: versterkt de immuniteit en de weerstand, verbetert 

de vertering
• Look: heeft een krachtige reinigende werking. 

COX is zeer doeltreffend voor 
spijsverteringsproblemen. 2 keer per 
week of een kuur van 5 dagen geven. 
Platte mest verbetert al na enkele dagen. 
U kan ook een kuur van 5 dagen geven 
tijdens het spenen van jonge duiven of  
gedurende 2 dagen  na de terugkomst van 
een wedstrijd.

Dosering: 15 ml per liter water.

Aanvullend diervoeder voor duiven of siervogels.

PERFORM PRO 150gr - 500gr  (probiotica / darmflora)

PERFORM PRO is een unieke samenstelling 
van kruiden, klei, gist, etherische oliën 
en probiotica. Het verbetert echt de 
weerstand en immuniteit. Het zorgt 
voor een goeie darmflora en een mooie 
bepluiming. Belangrijk is het gebruik 
tijdens het spenen van jonge duiven 
(mengen met METABOLYT) of na een kuur 
van antibiotica.

Dosering: 1 soeplepel per kilo graan 
(mengen met PREMIUM OIL ofwel METABOLYT)  of per kilo eivoer.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

DIGEST 1L (organische zuren)

DIGEST is een mengsel van 4 organische zuren :

• Propionzuur
• Melkzuur
• Azijnzuur
• Mierenzuur

Bevordert een goede vertering en voor het aanzuren van het 
drinkwater. Verbeterd ook de kwaliteit van het drinkwater.

Speciaal in dit mengsel is het gebruik van 
melkzuur hetwelke ook bij een hogere 
pH nog actief werkt. De mest zal steeds 
homogeen zijn. 

DIGEST kan gebruikt worden 2 à 3 per week 
gedurende het jaar rond en vervangt andere 
aanzuurmiddelen.

Dosering: 10 ml per liter water.

Aanvulend diervoeder voor duiven.
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ROYAL TEA 1L (algemene conditie)

ROYAL TEA is een mengsel van vele kruiden, etherische oliën en 
verschillende natuurlijke, organische zuren.

• Urtica: reinigende en zuiverende werking
• Cinnamomum: goed voor de immuniteit, vergemakkelijkt de 

vertering
• Astragalus: versterkt de algemene weerstand 
• Smilax: verbetert de spijsvertering en heeft een reinigende 

werking

ROYAL TEA bevordert de vertering en 
verbetert de luchtwegen. De samenstelling 
met organische zuren garandeert goede, 
vaste mest. Gebruik ROYAL TEA het hele jaar 
door gedurende 2 keer per week of een kuur 
van 5 dagen.

Dosering: 5 tot 10ml per liter water

Aanvullend diervoeder voor duiven of siervogels.

ADEMHALING

BRONX 250ml – 500ml (luchtwegen)

BRONX bevat vele verschillende kruiden zoals o.a. Echinacea, 
Eucalyptus en Munt.

• Echinacea: uitstekend effect op de luchtwegen
• Pimpinella Anisum: voor een sterke verbetering van de 

vertering
• Eucalyptus: goed voor de luchtwegen
• Mentha Piperitta : zeer doeltreffend tegen slijmen

Bronx verbetert het ademhalingssysteem. 
2 keer per week of een kuur van 5 dagen 
geven. Zeer belangrijk tijdens het wisselen 
van de seizoenen of bij grote schommelingen 
van temperatuur.

Dosering: 15 ml per liter water.

Aanvullend diervoeder voor duiven of siervogels.

HERBAPUR 250ml  (mariadistel + paardenbloem + brandnetel extract)

HERBAPUR is een mengeling van mariadistel, 
paardenbloem en brandnetelextract. Zijn 
sterke concentratie van actieve stoffen heeft 
een zuiverende werking voor het lichaam.

Dosering  : 10ml per liter water of 20ml per 
kilo voer.                                         

Aanvullend diervoeder voor duiven.
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GALAXY 300gr (immuniteit - weerstand)

GALAXY is een poeder samengesteld uit verschillende etherische 
oliën, op basis van silica en groene klei. 

• Eth. olie van tijm: goed voor de luchtwegen
• Eth. olie van oregano: versterkt de immuniteit en weerstand
• Eth. olie van kaneel : effect op de vertering
• Groene klei : diepe reiniging van het lichaam
• + andere etherische oliën

GALAXY is een revolutionair product. Het is een 
mengsel van etherische oliën op een basis 
van groene klei. Elke etherische olie heeft 
een specifieke werking waardoor het product 
een zeer brede werking kent. Het bevordert 
de spijsvertering, is goed voor de luchtwegen 
en heeft een reinigend effect. Een kuur van 
5 dagen heeft uw duiven bijvoorbeeld een 
zuivere neus. Ook groene klei wordt veel 
gebruikt vanwege zijn zuiverende werking. 

GALAXY geeft snel een zichtbaar resultaat.

Gebruik het in combinatie met PREMIUM OIL 1 à 2 maal per week 
of in een kuur van 5 dagen voor een grondige reiniging. Zeker 
aanbevolen op maandag en dinsdag na de wedstrijd.

Dosering: 1 soeplepel (15gr) per kg graan (mengen met PREMIUM 
OIL) of per kilo eivoer.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

PREMIUM OIL 500ml – 1000ml (gezondheidsolie - energie)

PREMIUM OIL is een mengsel van maïs kiemolie 
(Vit E) en etherische oliën van look ( zuiverend 
effect) en tijm (goed voor de luchtwegen)

Gebruik PREMIUM OIL:

Ter voorbereiding van de kweek, 8 dagen 
voor het samenbrengen. Na de wedstrijd kan 
men het mengen met GALAXY, gedurende 2 
dagen. Ter voorbereiding van de wedstrijd; 2 à 
3 dagen voor het inkorven. Hierdoor krijgen uw 
duiven meer reserve aan energie vooral voor 
wedstrijden van halve-fond en fond. 

Dosering: 1 soeplepel (15ml) per kg voer.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

IMMUNITEIT / WEERKRACHT / CONDITIE

PURIFIX 250ml – 1L (immuniteit – weerstand – voor een roze onderliggende huid)

PURIFIX bevat een grote variatie kruiden zoals Vaccinium, Trigonella, 
Curcuma en Astragalus.

• Vaccinium: zuiverende werking en goed voor de gewrichten
• Trigonella: verbetert de vertering
• Curcuma: anti-oxidant, goed voor de spijsvertering
• Astragalus: versterkt de algemene weerstand van de vogels

Purifix is de basis van de duiven en vogel producten. Het zuivert het 
lichaam, versterkt de immuniteit, weerstand en dus het algemeen 
welzijn van uw vogels. 

Geef regelmatig (elke 2-3 maanden) een 
kuur van 2 tot 3 weken. Tussen de kuren 
door geeft u het nog 2 keer per week verder. 
De weerstand is immers niet opgebouwd 
op enkele dagen! Het is een aandachtspunt 
gedurende het hele jaar en werpt zijn 
vruchten af op lange termijn. Het bevordert 
een roze onderliggende huid.

Dosering: 15 ml per liter water.

Aanvullend diervoeder voor duiven of siervogels.

BACTAIR SPRAY (spray op basis van eucalyptol en menthol)

BACTAIR SPRAY is samengesteld uit 100% 
natuurlijke producten zoals Eucalyptol en 
Menthol. Deze etherische oliën ondersteunen 
de luchtwegen, vooral tijdens perioden van 
intense hitte.

Dosage : BACTAIR SPRAY is klaar voor gebruik 
en wordt rechtstreeks in gebouwen of kooien 
gesproeid, zelfs in aanwezigheid van dieren.

Aanvulend diervoeder voor duiven.
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TRIO-MIX liquid  500ml  (gezondheid / vlucht)

TRIO-MIX liquid is een echte inovatie 
in de duivenwereld. Het werkt op het 
ademhalingssysteem en de spijsvertering . 
Het resultaat na de kuur is echt fantastisch 
! De unieke samenstelling met kruiden, 
etherische oliën en natuurlijke organische 
zuren, heeft geen nadelige invloed op de 
prestaties. Tijdens de vluchtperiode kunt u 
TRIO-MIX liquid gedurende 3 - 4 dagen geven 
en dit elke 3 weken herhalen. Of u kan ook 
TRIO-MIX liquid iedere week op maandag en 
dinsdag gebruiken.

Dosering: 10ml per liter water gedurende 3 dagen.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

NO STRESS 500ml (kalmerend effect)

NO STRESS is een 100% natuurlijke kruidenmix 
met een kalmerende werking op de vogels.

Dit gebruik is zonder enig risico en heeft geen 
enkele bijwerking. Mede daarom is « no 
stress » aanbevolen voor een show en iedere 
vorm van transport. Aanbevolen dosis is 15 
ml per liter water, en dit gedurende 7 dagen. 
Ook geschikt voor pluimvee en duiven.

Dosering: 15 ml per liter water.

Aanvullend diervoeder voor siervogels.

MEDOX 250ml (vogel  gezondheid - immuniteit) 

MEDOX is een krachtig, natuurlijk product 
op basis van organische zuren, etherische 
oliën en kruidenextracten.  Het is 
aanbevolen te gebruiken gedurende 4 
dagen 1 maand voor het samenbrengen.  
MEDOX gebruiken bij eerste tekenen van 
moeilijkheden, bijvoorbeeld bij vochtig weer. 
Je merkt meteen de kracht van MEDOX. Zeker 
aanbevolen voor inlandse vogels en kanaries.                                                                                                      
Combineer met VEGA vitaminen gedurende 2 
opeenvolgende dagen.

Dosering: 10ml per liter water.

Aanvullend diervoeder voor siervogels.
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COLOR-RED 100gr – 300gr  (intensieve rood)

COLOR-RED is samengesteld uit Carophyll 
rood, Beta-caroteen, Niacine, Vitamine B2, 
B9 en vooral Choline ter ondersteuning van 
het lichaam die zwaar wordt belast door de 
opname van geconcentreerde kleurstoffen. 

Dosering: 20 gram per kilo eivoer of per liter 
water.

Aanvulend diervoeder voor siervogels.

KLEURSTOFFEN VOOR VOGELS

HYGIËNE

POUSTOP 100gr – 300gr   

POUSTOP is een 100% natuurlijk product op 
basis van aromatische stoffen. Er zijn dus 
geen nadelen verbonden aan het gebruik 
van dit product. POUSTOP mag direct in het 
voer gemengd worden. Men kan het ook 
onder de nesten verspreiden. Kan, indien 
nodig, voortdurend gegeven worden.

Dosering: 1 soeplepel per kg graan of per 
kilo eivoer.

Aanvulend diervoeder voor duiven.

POUSTOP SPRAY 500ml 

Klaar voor gebruik, vernevel POUSTOP SPRAY 
in de kooi, op de muur en zelfs in de nesten. 
Samengesteld uit 100% natuurlijke producten, 
waardoor het product ook direct op de dieren 
kan gebruikt worden. Respecteer een afstand 
van 30cm en vermijd kontact met de ogen. 
Herhaal indien nodig. 

Klein advies: ideaal is de combinatie met 
POUSTOP poeder welke via het voer wordt 
gegeven.

NATTOL SPRAY  500 ml  (natuurlijke reiniger)

NATTOL SPRAY is een 100% natuurlijk 
reinigingsproduct. Samengesteld uit 
etherische oliën, het kan in aanwezigheid 
van dieren worden aangebracht. 

Dosage : Klaar voor gebruik, NATTOL SPRAY 
wordt rechtstreeks in gebouwen of kooien 
gesproeid, zoals duivenhokken, volières, 
hokken, nissen of transportmanden. 

POUSTOP LIQUID 250ml  (natuurlijke bescherming - immuniteit)

POUSTOP Liquid is een mengsel van 
plantenextracten dat een goede geur geeft 
en de huid beschermt door de natuurlijke 
afweer te versterken. Geef een kuur van 7 
dagen  elke maand het hele jaar door. 

Dosage : 5ml per liter water.
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DUIVEN

RUI Periode

• Aan het begin van de rui, een kuur van 8 dagen Betachol

• Geef het dan 2 tot 3 keer per week (10 ml dosis per liter of 20 ml 
per kilo zaad)

• BETACHOL geeft veel dikkere en glanzende veren dankzij de hoge 
concentratie van methionine en vitamine B12

VOORBEREIDING VAN DE KWEEK

• 3 weken vóór het koppelen, een 4-daagse kuur met TRIOMIX of 
geef één capsule TRIOMIX per duif

• 2 tot 3 weken vóór het koppelen, een 10-daagse kuur met PURIFIX 
(maakt huidskleur rooskleurig en verbetert de conditie)

• gedurende 8 dagen vóór het koppelen, dien VIT E + selenium 
(vruchtbaarheid) toe

KWEEK

• Geef  twee maal per week VEGA-vitaminen (poeder of vloeistof) 
tijdens de kweek  

• Doe 3 maal per week CALCIMAX (vloeibaar calcium)  in het 
drinkwater of op de zadenmengeling. Uitstekend voor de vorming 
van de skeletschil. Vermijd ook het niet leggen van eieren...

SPENEN VAN DE JONGE DUIVEN

• Voeg tijdens het spenen METABOLYT (levende gisten) en PERFORM 
PRO (klei / probiotica / kruiden) toe aan de zadenmengeling. 
Uitstekend geschikt voor ondersteunen van de darmflora.

• Herhaal een 8-daagse kuur met PURIFIX en geef de ROYAL TEA 
2 keer per week. De ROYAL TEA is een zeer krachtig product, we 
moeten het beginnen toedienen van 5 tot 10 ml om ze het gewoon 
te maken...

PROGRAMMA

VOORBEREIDING WEDSTRIJDEN

• 2 weken voor aanvang van de wedstrijd, een 4-daagse kuur met 
TRIOMIX om de weerstand en immuniteit te versterken.

• elke maand een behandeling met GALAXY, gedurende 4-5 dagen 
om de koppen gezond te houden en de neusgaten wit te krijgen. 
Te mengen met PREMIUM OIL of METABOLYT

• Geef vóór de eerste wedstrijd  van de jonge duiven een 4-daagse 
kuur met METABOLYT en PERFORM om de darmflora te versterken.

• Geef de VEGA-vitamines de week vóór de wedstrijd gedurende 
2 tot 3 dagen, afhankelijk van de afstand. Vers drinkwater op de 
dag van inkorven

• Om ademhalingsproblemen te voorkomen, kunt u 2 dagen BRONX 
toedienen. Of 5 tot 7 dagen elke 3 weken om te genezen

• In geval van extreme hitte, geef ELECTROL 1 tot 2 dagen vóór de 
inkorving om uitdroging en spierkrampen te voorkomen

BIJ TERUGKEER VAN EEN WEDSTRIJD

• Geef aan het begin 2 dagen ELECTROL om snel opnieuw in vorm 
te brengen. Bevat DEXTROSE, het snelst assimileerbare suiker 
voor het lichaam, en minerale zouten zoals natrium, kalium en 
magnesium. Voor duiven die behoorlijk intensief werken, is herstel 
het belangrijkste om op te letten

• Bij terugkeer, 1 of 2 dagen TRIOMIX  in het drinkwater doen.

• In geval van vloeibare uitwerpselen,  METABOLYT mengen met 
PERFORM PRO of GALAXY op de zadenmengeling. 
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VOGEL

RUI

• Aan het begin van de rui, een kuur van 8 dagen BETACHOL

• Geef het dan 2 tot 3 keer per week (dosis 10 ml per liter of 20 ml 
per kilo eivoer)

• BETACHOL geeft veel dikkere en glanzende veren dankzij de hoge 
concentratie van methionine en vitamine B12

 VOORBEREIDING VAN DE KWEEK

• 3 weken voor het koppelen, volg een 4-daagse kuur met MEDOX

• 2 weken voor het koppelen,  een 10-daagse kuur met PURIFIX (in 
vorm brengen)

• De laatste 8 dagen voor het koppelen, geef VIT E + selenium 
(vruchtbaarheid)

KWEEK / SPENEN  VAN JONGE VOGELS

• Geef VEGA-vitaminen (poeder of vloeistof) tijdens de kweek,  
tweemaal per week

• Doe CALCIMAX (vloeibaar calcium) 3 keer per week in het water 
of op de zaden. Uitstekend geschikt voor ei- en skeletvorming. 
Vermijd ook het niet leggen van eieren...

• Voeg aan het eivoer PERFORM PRO (probiotica + kruiden) en 
METABOLYT (levende gisten) toe voor perfecte uitwerpselen. Dit 
mengsel resulteert in een echt zacht eivoer.

• U kunt afwisselen met GALAXY dat ook op de luchtwegen werkt 
(in het eivoer)

• Voeg, als het warmer wordt,  POUSTOP toe aan het eivoer. Kan 
continu gegeven worden. 

• Als u het eiwitgehalte wilt verhogen, meng dan 5 gram SPIRULINA 
per kilo eivoer.

• Herhaal bij het spenen een 10-daagse kuur met PURIFIX of een 
5-daagse kuur met COX (darmproblemen)

PROGRAMMA

VOORBEREIDING / TERUGKEER TENTOONSTELLING

• 3 weken voor het begin van de tentoonstellingen, een kuur van 4 
dagen MEDOX om de weerstand en de immuniteit te versterken.

• Geef de laatste 8 dagen voor de show NO STRESS om je vogels te 
kalmeren.

• Wanneer u terugkeert van een tentoonstelling, moet u een 
4-daagse kuur met METABOLYT volgen om de darmflora te 
herstellen. Ofwel 3 dagen MEDOX in het water

DIVERSE ADVIEZEN

• In geval van ademhalingsproblemen (open bek ...), een BRONX-
kuur gedurende 5 tot 7 dagen of geef het tweemaal per week 
van tevoren

• Om ciderazijn te vervangen heeft RED ANIMALS   DIGEST gecreëerd, 
een mengsel van organische zuren die aan de zuiverheid van 
drinkwater werken en met name in het spijsverteringsstelsel, wat 
niet het geval is met appelazijn. Hetzelfde effect bekomt men met 
ROYAL TEA, dat ook krachtige zuren bevat.

• Als u (nog) met antibiotica behandelt, is het raadzaam om 2 dagen 
vitaminen VEGA te geven gevolgd door een dag BETACHOL

• We hebben ook pure extracten van Mariadistel en paardenbloem 
die 5 dagen of 2 keer per week kunnen toegepast worden.

• Stel de KATANGA Bird Multimix beschikbaar, die alle mineralen 
bevat die nodig zijn voor een goede kweek en die de spijsvertering 
vergemakkelijkt. Vogels houden ervan!
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Het doel van het RED ANIMALS-gamma is om het gebruik van 
antibiotica zo veel mogelijk te vermijden. Hoe? Door op een 
natuurlijke manier weerstand en immuniteit te versterken. 
Het massale gebruik van antibiotica versterkt bacteriën en 
vernietigt het eigen immuunsysteem. Gedurende 10-15 
jaar hebben we gemerkt dat we steeds meer antibiotica 
moeten doseren, een bewijs dat we echt aan het einde van 
het systeem komen. Bij dergelijke dosissen is het eerder 
slechter dan beter omdat een volledige darmflora vernietigd 
wordt ...

Ik hoop dat dit klein programmaatje je in staat zal stellen 
om onze filosofie en het doel beter te begrijpen: duiven 
en vogels in volle gezondheid houden dankzij 100% 
natuurlijke en geconcentreerde producten !
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Indien je verdeler wenst te worden, contacteer ons via info@
red-animals.com, wij zenden u dan de nodige informatie en 
prijzen.

Op de site www.red-animals.com kan je ons volledige 
gamma voor duiven en vogels terugvinden. Wij verdelen 
overal in Europa en wereldwijd via Postpakket.

Ontdek op onze website ook onze produkten, van 
ongeevenaarde kwaliteit, voor honden en paarden.

Blijf op de hoogte van alle nieuwigheden door op onze 
facebook-link te klikken /redanimals
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