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Tilskud til fugle i voliere og bur.
Vitamineral 600g
Vitamineral er en vitaminiseret mineralblanding til fugle der indeholder alle mineraler, der er af
betydning for en afstemt ernæring for fuglene. Ved siden af disse påkrævede mineraler indeholder
Vitamineral vitaminerne A, D, og E, der er nødvendige for den optimale optagelse af mineraler.
Natural har hele tiden udviklet produktet, så det passer til de krav der bliver stillet til fuglene i dag.
Disse vitaminer har indflydelse på ungernes vækst og frugtbarheden i positiv forstand. Vitamineral
er et fodersupplement, der skal stå til rådighed for fuglene hele året. Fuglene spiser kun
Vitamineral, når organismen har et virkelig! Behov. Under fældningen og frem for alt i
avlsperioden er vitamineraloptagelse absolut nødvendig. Når unger ligger i rederne kan
kalciumbehovet pr. dag opgøres til 650 mg/dag. Vitamineral sætter skub i ungernes vækst og
forhøjer duernes modstands kraft.
Dosering : Vitamineral bør være til rådighed hele året, i separat skål. Vitanimeral kan også blandes i
frøblandingen efter at Naturavit-Plus er hældt over. Brugsvejledningen bør gennemlæses grundigt.
Vitaminor-Ølgær 300 g
Vitaminor-Ølgær fremstilles på basis af malt, korn- og sukkerstoffer. Grundsubstansen stammer
udelukkende fra bryggerier og bliver tørret skånsomt, derefter omhyggeligt forarbejdet uden
tilsætning af kemiske midler, De værdifulde egenskaber hos de naturlige bestanddele, som ølgær
består, af, bevares fuldtud. Vitaminer sørger for tilførsel af naturlige B-vitaminer, der spiller en
vigtig rolle for stofomsætningen af kulhydrater, æggehvide og fedt. B-vitaminer udøver desuden en
positiv virkning overfor de krav, der stilles til brevduen. Vitaminer har ligeledes en gunstig
indflydelse på ungernes vækst og forhøjer fuglenes modstandskraft mod sygdom og stress.
Dosering : Bør gives mindst 2 gang i alvs- og fældningsperioden om ugen.
½ låg til 1 kg foderblanding. Brugsvejledningen bør gennemlæses grundigt.
Naturavit-Plus 250 ml
Sammensætningen af Naturavit-Plus hviler på de nyeste videnskabelige resultater på vitamin om
rådet og er afstemt således at organismen i optimal ligevægt forsynes med alle nødvendige
vitaminer. De vigtigste vitaminer fuglene behøver er: Vitamin B-1 som er ansvarlig for opbygning
af fedt og kulhydratdepoterne. Vitamin D spiller en betydelig rolle ved regulering af kalium- og
fosforstofs kirtel, som igen har betydning for skelettets opbygning. Vitamin A er uundværligt for
ungernes opvækst- Det har en infektions og parasithæmmende virkning. Vitamin E er nødvendigt
for muskel- og nervesystemets funktion og har positiv indflydelse på frugtbarheden. Vitamin K
forhindrer forstyrrelser i blodkoagulationen. Fugle, der holdes i voliere, må absolut have
tilstrækkelige tilskud af dette vitamin. Naturavit-Plus er helt opløseligt i vand, har en behagelig
smag og bliver hurtigt og fuldstændigt opløst i duens organisme. Regelmæssige anvendelse af
Naturavit-Plus forebygger vitaminmangel. Naturavit-Plus er et multi-vitamin-kompleks af høj
kvalitet og stabilitet fremstillet og garanteret af firmaet Hoffman-La Roche.
Dosering : En dag om ugen, et mål Naturvit plus pr. 2 liter drikkevand. Kan også gives direkte i
frøblandingen. Brugsvejledningen bør gennemlæses grundigt.

Grit 2,5 kg
Natural Grit er en blanding af flint, rødsten og østersskaller. Natural Grit bliver ophedet til over
200° for at dræbe eventuelle skadelige mikroorganismer. Natural Grit er ikke en tilfældig grit, og de
forskellige komponenter er af betydning for en optimal og enkel fordøjelse af foderet, således at alle
næringsstoffer kan optages af organismen. Rødsten og østersskaller sørger tillige for tilførsel af
mineraler og sporeelementer.
Dosering : Fuglegrit bør være til rådighed hele året.
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Vitamineral 600 g :
Vitaminor 300 g :
Naturavit-plus 250 ml :
Grit 4 kg :
King æggefoder 1 kg :

20 kr.
30 kr.
60 kr.
25 kr. (i pose med ”lynlås”)
25 kr. (opvejet fra 10 kgs sæk og i pose med ”lynlås”)

