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HapLabs –  S amí  o  sobĕ

I když se HapLabs objevilo na trhu koncem roku 2009, práce při návrhu trvály již od roku 2008. V tuto dobu jsme 
se vĕnovali tvoření nabídky výrobků a jejich testy v terénu. Přesnĕ proto, když kupujete preparáty HapLabs, 
můžete si být jistí, že se do Vaších rukou dostává provĕřený a úspĕšný výrobek.

Výrobky HapLabs vznikají v Polsku a jsou založeny na vlástních recepturách firmy. Naším výrobcem je firma 
PROFEED z Bydgoštĕ, jejiž majitel se již od 20 let zabývá výživou zvířat a je jedním z předních znalců bylinkářské 
tematiky v Polsku. Výrobní závod je pod veterinárním dozorem a splňuje veškeré veterinární a sanitární 
požadavky. Navíc kádr firmy HapLabs tvoří tým mladých a již skušených odborníků. V našem týmu jsou experti 
z oblasti zootechniky, biochemie, technologie stravování a veterinářství. 

Víme, že je možné žískávat dobré chovné výsledky (nehledĕ k tomu, jestli se jedná o poštovní či okrasné holuby) 
bez přílišného používání antibiotik. Navíc podle našeho názoru jenom takové jednání přinese trválé efekty a za-
jístí dlouhodobý prospĕch z používání jednotlivých jedinců. V případĕ hodnotných kusů je to nesnírnĕ důležité. 
V HapLabs jsme se rozhodli propagovat zdravý a přírodní chov hejna holubů. Nabízíme profylaktický program 
založený na bylinných a bioaktivních substancích přírodního původu. Naopak doporučujeme používaní antibi-
otik pouze v případĕ opravdu vážných problémů.

Jednoho dne nás napadlo, že bylo by skvĕle, kdyby polští chovatelé 
mĕli dostup k nĕčemu opravdu extra. Kdyby mohli v polských 
prodejnách koupit nĕco se svĕtovou kvalitou.... Rychle se ukázalo, 
že žádná polská firma takovou kvalitu nenabízí.
Tĕší nás, že dĕláme nĕco ve shodĕ s našími hodnotami (Když nĕco 
dĕláš, tak dĕlej to dobře) a zároveň můžeme být lepší než ostatní. 
Říkáme to hlasitĕ a s plným vĕdomím. HapLabs je to jediná tak 
profesionální linie preparátů pro holuby na polském trhu. Podle 
našeho názoru jsme dokonce lepší než mnohé západní firmy. 
Přesvĕdčí se o tom každý, kdo aspoň jednou použije ve svém cho-
vu naše preparáty.

Vĕtšina osob, jež se s námi setkávají poprvé, přemýšlí, jaká 
je geneze vzniku značky HapLabs, kdo reprezentuje firmu 
a jaké jsou naše zkušenosti.

POLSKÁ FIRMA, NEJVYŠŠÍ ZÁPADNÍ KVALITAPOLSKÁ FIRMA, NEJVYŠŠÍ ZÁPADNÍ KVALITA

KÁDR A VÝROBNÍ ZÁVODKÁDR A VÝROBNÍ ZÁVOD

POUZE PŘÍRODNÍ SLOŽENINYPOUZE PŘÍRODNÍ SLOŽENINY
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HapLabs -  S ami  o  sobie

Přemyšleli jste kdysi proč témĕř všechny léky pro lidi jsou zavřeny do sklenĕných 
láhví? Odpovĕď je jednoduchá – jenom sklenĕná balení zajíšťují trvalost výrob-
ku! Přesnĕ proto také my jsme učinili takové rozhodnutí. Moc nám záleží na 
tom, aby výrobek, který se dostane do Vaších rukou, mĕl stejné příznaky jako
v den, ve kterém opustí naší výrobní linku.

Máte už dost preparátu, ve které nedůvĕřujete? 
Jste přesvĕdčení, že etikety lžou, a patetické dek-
larace výrobců skrývají rozředĕné, slabĕ působící 
„polévčičky?” My jsme jiní! Nabízíme Vám nejvyšší 
koncentraci skoženin a nejbohatĕjší preparáty na trhu!

1.   Výrobky HapLabs byly stvořeny s myslí o holubech. Ne o drůbeži nebo křepelkách, ale právĕ o holubech. 
Jsou založeny na analyze potřeb této skupiny ptáků a odpovídají jejich pokrmovým požadavkům a také bĕžnĕ 
používaným principům výživy, jejimiž se řídí chovatelé.

2.      Preparáty HapLabs vycházejí vstříc konkrétním potřebám. Podle našeho názoru podávaní stejné vitamíno-
minerální smĕsi v rozmnožovacím a přepeřovacím období je chybou. Potřeby holubů v tĕch dvou obdobích jsou přece 
úplnĕ jiné! Proto máme rozdílné výrobky pro mláďata, rozmnožovací páry, letové holuby, na dobu přepeřování, na 
zimní období atd. Týká se to také funkcionálních a terapeutických preparátů. Nabízíme chovatelům pouze speciali-
zované přostředky, jiné pro dýchací cesty, jiné pro zlepšení trávení, jiné pro detoxikaci nebo pro podporu odolnosti.

V HapLabs jsme se rozhodli stvořit silnĕ definované přípravky, jež je třeba 
podávat v určených situacích a za vhodným účelem, vždycky přízpůsobené 
k požadavkům daného chovatelského období. Níže prezentujeme principy, 
jejimiž jsme se řídili když jsme projektovali naši linii preparátů:

Upřímnĕ odrazujeme od důvĕry ve výrobky „působící na všechno”! To je jenom 
marketing. Dobře víme, že takové substance neexistují!

HOLUBY
SKVĚLÝ PRO

VÝROBKY „ŠITé NA MÍRU”VÝROBKY „ŠITé NA MÍRU”

VÝROBKY ŠITé NA MÍRUVÝROBKY ŠITé NA MÍRU

VYSOKÁ KONCENTRACE SLOŽENINVYSOKÁ KONCENTRACE SLOŽENIN
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1.  Preparáty regulující mikrobiologickou rovnováhu trávící soustavy – 
     MICRO Stop a 4-ACIDS (str. 6, 7, 20)

2.  Mnohosložkové odborné smĕsi určené na rozmnožovací a přepeřovací období,
     na zimu, pro mláďata (str. 8, 9, 10, 12, 23, 24)

3.  Praktický a úspĕšný preparát proti mykóze FUNGI Stop (str. 11, 19, 24)

4.  Přírodní imunostimulátor VITAL Immuno (str. 13, 21, 23, 24)

5.  Kvalitní olejový preparát 7-OILS, jenž je dodatečnĕ nosičem mnoha sypkých
      výrobků z nabídky HapLabs (str. 5) 

Preparáty HapLabs se liší od jiných dostupných na trhu skvĕlou kvalitou prvků, bohatými složeními a vysokým 
obsahem bylin. Dokonce i ve smĕsích určených na přepeřovací či rozmnožovací období naleznete sušené ros-
tliny a extrakty podporující holubí organismus v tĕchto konkrétních situacích. Pamatujme si, že v přírodĕ ptáci 
doplňují svou dietu určenými rostlinami. V chovných podmínkách je to omezené nebo vůbec není možné. Proto 
opravdu stojí za to podávat ptákům byliny. Jsou obrovskou podporou v chovu a rozhodnĕ přispívají ke zlepšení 
zdráví holubů.

Linie  Chovatelsk ý úspĕch –  úvod

Je to samozřejmé, že základem úspĕchů chovatele holubů jsou 
hodnotné kusy mající vhodné  predispozice. Avšak dokonce i 
nejlepší „krev” nepomůže, jestli se nepovede udržet ptáky v do-
brém zdraví a kondici. Je to absolutnĕ nezbytné. A nejde tady 
o zdánlivé krátkodobé zdraví a formu, získáváné pomocí léků. 
Dosáhnout stabilní, vysoké úrovnĕ chovu je možné pouze tehdy, 
když holubi mají opravdu silný organismus.

Vhodné stravování, hygiena a biologická ochrana holubníku, do-
brý program očkování (celého hejna, každý rok), dozor lékaře, ro-
zumné chovné metody a umírněné používání chemie (viz str. 19) 
jsou základém, na kterém je možné stavĕt chovatelské úspĕchy. 
Následnou částí této skládanky je široce pojatá zdravotní profy-
laxe a podporování holubů pomocí vhodných doplňků v tĕžkých 
pro nĕ obdobích.

Nabízené firmou HapLabs preparáty z linie Chovatelský úspĕch ve spojení s popsanými v následné kapitole linii 
Očišťování tvoří široký vĕjíř přesnĕ takových doplňků, jež výraznĕ pomáhají chovatelům získat a udržet vysoký 
zdravotní status holubů. Na tĕchto výrobcích se zakládá celoročný program přírodní profylaxe a suplementace 
HapLabs (viz str. 22-24 a 33-35).

CHOVATELSKÝ ÚSPĔCH – KAŽDÝ O NĔM SNÍ, NEMNOZÍ HO DOSÁHNOUCHOVATELSKÝ ÚSPĔCH – KAŽDÝ O NĔM SNÍ, NEMNOZÍ HO DOSÁHNOU

CO NALEZNETE V LINII CHOVATELSKÝ ÚSPĔCH?CO NALEZNETE V LINII CHOVATELSKÝ ÚSPĔCH?
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Protože hodnotné tuky se rychle okysličují, ucho-
vávejte preparát v chladu. Spotřebujte do 60 dní po 
otevření.

POZOR !
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1 balení = 1000 holubů

BALENÍ A VYKONNOSTBALENÍ A VYKONNOST

250 ml

Bohatství kyselin omega-3, -6 a -9 7-OILS7-OILS

Linie  Chovatelsk ý úspĕch -  č .  29

7-OILS je nejsložitější a nejbohatější olejový přípravek pro holuby a okrasné ptáky na trhu. Obsahuje až šest 
hodnotných rostlinných olejů a velrybí tuk. Nenasycené mastné kyseliny obsažené v 7 OILS (omega-3, omega-6 
a omega-9) posilují krevní cévy, zprůchodňují žily, ulevňují průtok krve a zvětšují sílu stahu srdečního svalu.
Z hlediska letového sportu je to pro holuby nesmírně důležité. Navíc 7-OILS zvyšuje absorbci vápníku, posiluje 
a  zpružňuje klouby, a také navlhčuje kůži a pera. Podávaný v přepeřovácím období přidává novým perům 
ohebnosti a pružnosti, což je důležité pro jejich letové vlastnosti. Díky nenasyceným mastným kyselinám
a četným izomerům vitamínu E 7-OILS také dokonale snižuje náchylnost k účinkům bakterií a alergenů, očišťuje 
organismus a posiluje jeho odolnost.

lPřípravek pro holuby a okrasné ptáky. 7-OILS se 
podává za účelem udržení vysoké úrovně dobrých 
mastných kyselin v organismu, a také:
   Pro zajištění korektní práce soustavy krevního oběhu.
   Pro zpružnění kloubů a pée.
   Pro zvyšení odolnosti ptáků.
   Pro dodávku energie před dlouhými lety.

Lněný olej, sojový olej, slunečnicový olej, kukuřiční 
olej, arašidový olej, olivový olej, velrybí tuk. Kom-
binace těchto tuků obsahuje vysoké dávky ne-
nasycených mastných kyselin: omega-3 – Alfa-
linoleová kyselina (ALA), eikosapentaenová 
kyselina (EPA), dokosahexaenová kyselina (DHA); 
omega-6 – linolová kyselina (LA), arašidonová 
kyselina (AA); omega-9 – olejová kyselina (O).

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

7-OILS se podává v dávce 4-6 ml / 1 kg krmiva
   V době letů – po dobu 1-2 dnů před letem (dohro-  
   mady s přípravkem MULTI Forma nebo  SPRINT Forma)
   Mláďata – 2x týdně (dohromady s přípravkem
   VITAL Junior)
   Přepeřování– 2x týdně (dohromady s přípravkem  
   PARTITAL)
   V době líhnutí – 2-3x týdně (dohromady
   s přípravkem DNA Promotor) 

7-OILS je také výborným nosičem sypkých přípravků 
přidávaných na krmivo. Promašťuje zrní, proto se s ním 
dobře spojují suplementy v podobĕ prášku.
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125 ml

250 ml

1 balení = 1250 holubů

1 balení = 2500 holubů

BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

Zdravá obĕhová soustava

Linie  Chovatelsk ý úspĕch –  č.  01

MICRO StopMICRO Stop

MICRO Stop je plnĕ přírodním výrobkem tlumícím rozvoj choroboplodných bakterií a prvoků v trávné soustavĕ 
díky působení účinných bylinných substancí.. Podaváný pravidelnĕ rozhodnĕ zmenšuje riziko výskytu mimo 
jiné kokcidiózy a salmonelózy v hejnech. MICRO Stop také utĕsňuje krevní cévy, a proto posiluje přírodní 
záchrannou bariéru organismu a také zaceluje již poškozené střevní stĕny. Podstatou fungování výrobku je 
přítomnost přírodních rostlinných sloučenin, jež obsahují účinné substance působící v mnoha směrech. Mimo 
jiné potírají mikroby útočící na holuby (Eimeria sp, Salmonella sp. E.Coli, Clostridium), a zároveň posílují přírodní 
ptáčí ochranné systémy. Dodatečnou výhodou je to, že na rozdíl od antibiotikové léčby rostlinné substance 
neoslabují holubí organismus a nevyvolávají u choroboplodných mikrobů účinek odolnosti k lékům. Díky tomu 
MICRO Stop může být s úspĕchem pravidelnĕ používán i po delší dobu, bez obavy že se sniží jeho účinnost.

   Pro udržení populace choroboplodných mikrobů jako Eimeria sp, Salmonella sp, E.Coli nebo Clostridium pod kontrolou.
   Pro zajíštĕní vhodného složení střevní flóry – dávka 2 ml / 1 l vody, 2-3x týdnĕ bĕhem 1 dne. Profylakticky,  
   pro ochranu hejna před nakažením, mimo jiné salmonelou a kokcidiózou. Je žádoucí podávat zvláštĕ      
   mláďatům a oslabeným kusům, jejichž přírodní obranné mechanismy nefungují příliš dobře –
   dávka 2 ml / 1 l vody, 2-3x týdnĕ bĕhem 1 dne.
   Podpůrnĕ v průbĕhu takových nemocí jako jsou: salmonelóza, kokcidióza, ornitóza, adenoviróza a také
   v případĕ průjmu – dávka 4 ml / 1 l vody bĕhem 1 dne a potom 2 ml / 1 l bĕhem 4 následných dní.

MICRO Stop se může používat bez ohledu na zdravotní 
stav holubů, tak v nenakažených jak v nakažených he-
jnech. Podávání preparátu nositelům v předklinických 
stavech dává moc dobré výsledky, a zároveň omezuje 
náchylnost zdravých holubů v hejnĕ k nakažení.

WAŻNE ! Pro zesilení efektu podávejte ve stejné vodĕ 
s preparátem 4 ACIDS.

Rostlinné sloučeniny mimo jiné z: dobromysli 
obecné, tymiánu, česneku, skořice, brusnice
brusinky, pelyňku a pohanky.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU
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BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST
1 balení = 2000 holubů250 ml

Kvalitní okyselovač

Linie  Chovateksk ý úspĕch –  č.  28

4-ACIDS4-ACIDS

  

4-ACIDS je to mnohosložkový okyselující přípravek pro holuby a okrasné ptáky. Působí v mnoha směrech, 
čehož podstatou je snižování pH trávicí soustavy a likvidování gramnegativních bakterií (G-) – preparát ničí 
jejich buněčné membrány a ruší enzymatický komplex. 4-ACIDS omezuje rozmnožování choroboplodných 
bakterií v trávicí soustavě, jako například Salmonella sp., Clostridium perfringens, E. Coli; zlepšuje hygienu vody, 
což je důležité zvlástě v horké dny. Díky vysokému obsahu ovocných kyselin (citrónová, jablečná) 4-ACIDS navíc 
rozhodně zlepšuje chuť holubů, zvyšuje spotřebu vody a krmiva, a také podporuje trávicí procesy. Ptáci, kteří 
pravidelně dostávají tenhle preparát, mnohem řidčeji trpí trávicími poruchami (průjem, střevní infekce) a nemo-
cemi trávicí soustavy. V závislosti na použitou dávku voda s preparátem 4-ACIDS může mít pH od 4,5 do 5,5.

POZOR! Při dávce 2 ml / 1 l pH roztoku = 5,5;
Při dávce 3 ml / 1 l pH roztoku = 4,5

Přípravek pro holuby a okrasné ptáky. 4-ACIDS se podává:
   Za účelem udržení korektní práce trávící soustavy a regulace metabolismu.
   Při zmĕnĕ způsobu stravování a po onemocnĕních lečených antibiotiky, pro zabránĕní poruchám střevní     
   rovnováhy a pro obnovení bakteriální flóry.
   V případĕ problémů s trávením, při řídkém výkalu a při poklesu chutĕ.
4-ACIDS se podává v dávce:
   Preventivně (při zmĕnĕ způsobu stravování, po léčbĕ) – 2 ml / 1 l vody po dobu 3 dnů
   Stálá prevence – 2 ml / 1 l vody 2-3 x týdnĕ
   Intervenčnĕ (při zhoršení trávení nebo poklesu chutĕ) – 3 ml / 1 l vody po dobu 3 dnů

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

Jablečný ocet je výsled-
kem fermentace a může 
poškodit žaludek. Místo 

octu je lepší podávat 
holubům smĕs organick-

ých kyselin.

VÍTE, ŽE...

Jablečná kyselina, L-mléčná kyselina, 
citrónová kyselina, propionová kyselina 

SLOŽENÍ VÝROBKUSLOŽENÍ VÝROBKU
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BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

1 balení = 625 holubů250 g

Plná, zdravá a pružná pera

Linie  Chovatelsk ý úspĕch –  č.  20

PARTITALPARTITAL

Podporuje formování plných, zdravých a vysoce pružných per. Vhodná suplementace v přepeřovacím období je 
zvláštĕ důležitá, protože podvýživa a nedostatky vedou k defektům ve stavbĕ pera.  V letovém sportu bude to mít 
špatné výsledky v následné sezónĕ. PARTITAL obsahuje optimální množství bílkoviny, minerálů a vitamínů a také 
soubor bylin. Zvláštĕ opatrnĕ byl proveden výbĕr klíčových sloučenin v dobĕ přepeřování, to znamená sírových ami-
nokyselin (metioninu, cysteinu), jódu, vitamínu A, biotinu, křemíku a zinku. Obsažené ve výrobku byliny podporují 
práci pokožky a stimulují  tvoření její derivátů, to znamená per, kromĕ toho působí podpůrnĕ a regulují minerální 
hospodářství organismu. PARTITAL zajíšťuje korektní růst per a rozhodnĕ prospĕšnĕ vlivá na letové vlastnosti
per v následné sezónĕ.

Přípravek pro holuby a okrasné ptáky určeny na dobu 
přepeřování. Podávejte PARTITAL pro zdravý a plný,
vysoce pružný a mající dobré letové vlastnosti perový 
pokryv. PARTITAL se používá jako doplňek krmiva.
PARTITAL podávejte v dávce 10 g /1 kg krmiva
(4 rovné odmĕrky), 2-3 x týdnĕ. Podávejte po celou dobu 
přepeřování (holubům od září do prosince) dohromady
s preparátem 7-OILS.

1 kg preparátu PARTITAL obsahuje: části rostlin
a rostlinné sloučeniny, mimo jiné z fenyklu 
obecného, meduňky lékařské, kozlíku lékařského, 
přesličky; vitamín A 300 tis. jednotek míry – octan 
retinolový 103,20 mg; vitamín D3 tis. jednotek míry 
– cholekalciferol 1,25 mg; vitamín E – octan dl-α-
tokoferolový 2 g; vitamín C 10 g; vitamín K3 100 mg;
B1 150 mg; B2 250 mg; B6 200 mg; B12 0,5 mg; niko-
tinová kyselina 1500 mg; pantothenát vápenatý 
800 mg; biotin 20 mg; listová kyselina 60 mg; 
aminokyseliny celkem 75 g, včetnĕ sírové 60 g (me-
tionin, cystin, cystein); cholinchlorid 30 mg;
Mn 2500 mg; Zn 2500 mg; Fe 2000 mg;
Cu (CuSO4x5H2O) 300 mg; jód 100 mg; Se 5 mg; 
fosforečnan jednovápenatý; křída; sůl kuchyňská.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ 

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ 

SLOŽENÍ VÝROBKUSLOŽENÍ VÝROBKU
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1 balení = 575 holubů230 g

BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

Vynikající chovné výsledky

Linie  Chovatelsk ý úspĕch –  č.  21

DNA PromotorDNA Promotor

Podporuje rozmnožování a zvyšuje ukazatele líhnivosti. Obsahuje plný soubor výživných látek, jež odpovídají 
zvýšeným požadavkům ptáků v rozmnožovacím období. Jen dobře vyživené páry dávají zdrává písklata, a také 
nebudou se cítit příliš „unaveny”. DNA Promotor obsahuje soubor bylin bohatých na fytohormony, jež regulují 
vylučování ptáčích pohlavních hormonů. Přípravek obsahuje také vitamíny, minerální látky a substance, jež mají 
potvrzený vliv na prácí rozmnožovací soustavy samců a samic. Zvláštĕ pečlivě byl proveden výběr takových 
sloučenin  jako jsou vitamíny ze skupiny B, vitamín E a také vápník a fosfor, protože tyto substance jsou klíčové 
pro úspĕšnou chovatelskou práci a rozmnožování ptáků. Pravidelné podávání DNA Promotor umožňuje získaní 
zdravých a hodnotných mláďat, a také udržuje rozmnožovací páry v dobré kondici. 

DNA Promotor podávejte samcům s samicám v dobĕ páření pro podpoření oplodnĕní a zvýšení líhnivosti,
a také zvyšení kvality vajec a písklat. Preparát také prospĕšnĕ vlivá na složení a kvalitu holubího mléka
a reguluje rozmnožovací chování.

DNA Promotor používejte v dávce 9-12 g / 1 kg krmiva (3-4 rovné odmĕrky), každý druhý den. Podávejte 
v dobĕ od dvou týdnů před zaparováním do sedmého dne po vylíhnutí písklat. U rozmnožovacích kusů 
používejte preparát po celou sezónu.

1 kg preparátu DNA Promotor obsahuje: části ros-
tlin a rostlinné sloučeniny mimo jiné z: pampelišky 
lékařské, libečku lékařského, pískavice; vitamín A 
300 tis. jednotek míry – octan retinolový 103,20 mg;
vitamín D3 70 tis. jednotek míry – cholekalciferol 
1,75 mg; vitamín E – octan dl-α-tokoferolový 3 g; 
vitamín C 10 g; vitamín K3 100 mg; B1 360 mg;
B2 300 mg; B6 300 mg; B12 1 mg; nikotinová 
kyselina 1800 mg; pantothenat vápenatý 720 mg; 
biotin 12 mg; listová kyselina 120 mg; cholinchlo-
rid 40 mg; aminokyseliny 110 g, včetnĕ sírové 45 g 
(methionin, cystin, cystein); Mn 3600 mg; Zn 3600 mg;
Fe 3000 mg; Cu (CuSO4x5H2O) 360 mg; jód 125 mg; 
Se 8,5 mg; fosforečnan jednovápenatý; křída; 
kuchyňská sůl.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKUSLOŽENÍ VÝROBKU
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120 g

220 g

1 balení = 750 holubů

1 balení = 1375 holubů

BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

Zdraví a kondice v zimĕ

Linie  Chovatelsk ý úspĕch –  č.  22

WINTER FormaWINTER Forma

Základní složeninou jsou zmelené části rostlin a bylin s vysokým obsahem vápníku, fosforu, železa a vitamínů. 
Ve preparátĕ se nachází  jiné mladá mrkev s natí, kopřiva, řezaná mladá slunečnice a špenát. V zimĕ ptáčí dieta je 
zpravidla ubožejší, proto WINTER Forma pomáhá udržet na vhodné úrovni důležité pro ptáky biologicky účinné 
složeniny bez nutnosti používat koncentrovaných chemických suplementů. WINTER Forma jemným způsobem 
zabraňuje zimním nedostatkům, a díky obsahu vitamínů C a A  také zvyšuje přírozenou odolnost hejna. Naopak 
byliny jsou bohatým zdrojem makro- a mikroelementů a také stabilizují trávicí procesy. WINTER Forma je výbor-
nou alternativou  pro syrovou zeleninou jakou chovatelé často podávají holubům, a jejichž používání o zimních 
večerech je  obtížnĕjší.

WINTER Forma podávejte v dobĕ snížené 
aktivity a ubožejšího stravování pro zabranĕní 
nedostatkům makro- i mikroelementů 
(zvláštĕ vápníku, fosforu a železa) a pro 
udržení hejna v dobré kondici a zdraví.
Podávejte WINTER Formu v dávce 3-5 g/1 kg 
krmiva (1+1/2 odmĕrky), 2-3 x týdnĕ v dobĕ  
zimního odpočinku. Jako nosiče můžete 
použít 7-OILS, HEPATIC, jogurtu nebo vody.

Rostlinné složeniny mimo jiné z: mrkve seté, 
kopřivy, slunečnice, hřebíčkovce vonného, 
špenátu; vitamín A 300 tis. jednotek míry – 
octan retinolový 103,20 mg; vitamín C 10 g;
Mn 2000 mg; Zn 2500 mg; Fe 2000 mg;
Cu (CuSO4x5H2O) 200 mg; jód 105 mg;
Se 5 mg; fosforan jednovápenatý; křída;  
kuchyňská sůl.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ 

WSKAZANIA I DAWKOWANIE

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ 

WSKAZANIA I DAWKOWANIE

SLOŽENÍ VÝROBKU

 WINTER Forma obsahuje 
mladou mrkev, špenát

a kopřivu!

VÍTE, ŽE...
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1 balení = 1000 holubů

1 balení = 2000 holubů
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125 ml

250 ml

BALENÍ A VYKONNOSTBALENÍ A VYKONNOST

Mykóza pod kontrolou

Linie  Chovatelsk ý úspĕch –  č.  02

FUNGI StopFUNGI Stop

FUNGI Stop je úplnĕ bezpečným a zároveň účinným prostředkem proti mykóze. Obsahuje jód a přírodní 
sloučeniny, jež perfektnĕ omezují populace hub výskytujících se v chovu holubů – Aspergillus sp. a Candida sp. 
Preparát také obsahuje sloučeniny podporující organismus v připadĕ rizika onemocnĕní mykózou – vitamín A, 
jenž podporuje ptáčí ochránné bariéry (sliznice) a řádu vitamínů ze skupiny B, jejichž nedostatek je typický pro 
taková nakažení. FUNGI Stop, pokud je používan pravidelnĕ ve formĕ postříku, minimalizuje riziko dostání se 
mykózy do holubníku nebo voliéry. Lék podáváný ve vodĕ k pití účinkuje lokálnĕ v místech, kde sídlí  houby, to 
znamená. ve voleti, jícnu a zobáku.

FUNGI Stop podávejte pro:
   Omezení populace choroboplodných hub v životním  
   prostředí holubů a také v zobáku, jícnu a voleti. 
   Ochranu mladých, oslabených a budoucích po antibi 
   otikové kúře kusů od mykózy.
   Zabezpečení ptáků v případĕ zkrmení starého krmiva
   a vlhkosti v holubníku. 
   Dezinfekci holubníku a zařízení (postřík).

FUNGI Stop se podává v dávce:
   Ve vodĕ k pití – 2,5 ml / 1 l vody po dobu 3-5 dnů
   v dobĕ rizika výskytu mykózních nakažení
   a  1x týdnĕ u mláďat 
   Ve formĕ postříku – 1 x týdnĕ postříknout celý      
   holubník roztokem 25 ml / 100 ml teplé vody

1 liter preparátu FUNGI Stop obsahuje: vitamín A 1 mil. 
jednotek míry – propionát retinolový 358 mg; jodid 
draselný; rostlinné sloučeniny  jiné z: vlaštovičníku 
vĕtšího, zeleného čaje, borovice lesní.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU
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Zdravá výchova mláďat VITAL JuniorVITAL Junior

Linie  Chovatesk ý úspĕch –  č.  29

VITAL Junior podávejte s krmivem v dávce 10 g / 1 kg, 
2-3x týdnĕ. Používejte v dobĕ od 2-ho týdne po 
vylíhnutí do 4-6 týdnů po odstavení a také v dobĕ 
letů mladých holubů. Jako nosič preparátu podávejte 
7-OILS, jogurt nebo tekuté bylinné preparáty
(např. HEPATIC).

1 kg preparátu VITAL Junior obsahuje: bílko-
vinu a egzogenní aminokyseliny 410 g; (1,3/1,6)
β-glukan 8 g; extrakt z cibule a česneku 30 g; 
vit. A 500 tis. jednotek míry; vit. D3 100 tis. 
jednotek míry; vit. E 2 g; vit. K3 0,2 g;
vit. C 5 g; vit. B1 0,2 g; vit. B2 0,3 g;
vit. B6 0,25 g; vit. B12 1,5 mg; pantothenan 
vápenatý 0,9 g; nikotinová kyselina 2,5 g; listová 
kyselina 0,13 g; biotin 20 mg; cholinchlorid 
100 g; inozitol 5 g; vápník 100 g; fosfor 50 g; 
sodík 50 g; chlór 40 g; draslík 90 g; magnez 
30 g; mikroprvky (selen, železo, mangan,
kobalt, jód) celkem 14 g.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DAVKOVÁNÍ 

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DAVKOVÁNÍ 

SLOŽENÍ VÝROBKU

UPOZORNéNÍ!

Když podáváte mláďatům VITAL Junior, 
nepoužívejte dodatečnĕ preparáty 
obsahující cibuli a česnek. V dobĕ kúry 
zvyšující odolnost, založené na
VITAL Immuno, přerušte podávání
VITAL Junior.

VITAL Junior je to mnohosložkový přípravek stvořený přesnĕ s myslí o mladých holubech. Obsahuje vysocehodnotnou 
bílkovinu, vitamíny, byliny, mikro- a makroelementy a také složeniny známé imunostimulujícím působením. 
Holubi rostou nesmírnĕ rychle – moc dynamicky přibírají na váze, a plné opeření vytvářejí v průbĕhu necelých 6 tydnů. 
Proto již od prvních dní života jejich požadavky jsou obrovské. Podávání VITAL Junior mláďatům ve hnízdĕ dává jistotu, 
že písklata obdrží všechny prvky potřebné k růstu. Rozmnožovací páry, jež takřka „náhodou” dostanou preparát, také 
budou mít z toho prospĕch. Obrovskou výhodou VITAL Junior je obsah β-glukanů, výtažku z cibule a česneku.Tyto 
prvky stimulují odolnost mláďat a zvĕtšují jeich šanci na zdravou výchovu. Preparát se může používat bez časových 
omezení, na rozdíl od preparátů obsahujících třapatku.

VITAL Junior je také vhodný pro letové období. Podávan 2-3x týdnĕ je důležitým zdrojem bílkoviny a vitamínů, a také 
způsobem ochrany mladých holubů od infekcí.

BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

240 g

400 g 1 balení = 1000 holubů

1 balení = 600 holubů
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Vysoká odolnost a vynikající zdraví VITAL ImmunoVITAL Immuno

Linie  Chovatelsk ý úspĕch –  č.  32

VITAL Immuno je to mnohosložkový preparát stimulující holubí imunitní systém. Zmenšuje náchylnost k virovým 
a bakteriálním nakažením, podporuje úspĕšnost očkování a také ulehčuje průbĕh infekcí a zkrácí léčbu. VITAL Immuno 
obsahuje 3 druhy účinných látek: β-glukany, byliny a výbĕr podporujících složenin. β-glukany jsou provĕřeným 
prostředkem stimulujícím makrofágy, to znamená buňky, jež „pojídají” cízí pro organismus  tĕla (viry, bakterie, houby). 
Třapatka nachová, ženšen a kozinec zvĕtšují počet bílých krvinek ve krvi, podporují úspĕšnost boje organismu s viry 
a zrychlují bunĕčná dĕlení (rychlejší regenerace, delší „mladost”). Mezi podpůrnými složeninami se nacházejí sub-
stance, jež stimulují rozvoj orgánů imunitní soustavy (např. brzlíku), povzbuzují vznik protilátek a také jsou nezbýtné 
pro boj s infekcemi.
 
VITAL Immuno by mĕl mít každý chovatel ve své lékarničce. Podávání tohoto prostředku je nejlepším způsobem 
na udržení holubů ve zdraví. Umožňuje také omezení léčby chemií a antibiotiky. Absolutnou povinností je podávat 
imunostimulátory v dobĕ očkování, protože se tehdy zvĕtšuje jejich úspĕšnost. VITAL Immuno by mĕl být podávan 
vždy před tĕžkými pro holuby chvílemi, to je např. před letovou sezónou nebo přepeřovacím období.

VITAL Immuno podávejte v dávce 5 g / 1 kg krmiva:
   V očkovacím období – po dobu 5 dnů před a 5 dní po očkování. Při posilujících očkováních stačí 5-7 dní. 
   Před letovou sezónou – po dobu 10 dnů (také před lety mláďat) 
   Po letech, před přepeřovacím období – po dobu 10 dní 
   U rozmnožovacích párů v dobĕ sedĕní na vejcích (zvĕtší se počet protilátek v holubím mléku) – po dobu 5-10 dní.
   V libovolném momentu v roce, když se v holubníku vyskytne problém se vrácejícimi infekcemi – po dobu 10-14 dní.

1 kg preparátu VITAL Immuno obsahuje: (1,3/ 1,6)
β-glukan 16 g; suchý extrakt ze třapatky 10 g; ženšen 
a kozinec 300 g; MOS 150 g; bílkoviny a egzogenní 
aminokyseliny 300 g; vitamín A 600 tis. jednotek míry; 
vitamín E 6 g; vitamín C 20 g; vitamín B1 0,6 g;
vitamín B2 0,4 g; propolis; selen, železo, zinek.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DAVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DAVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

UPOZORNéNÍ! Dbejte přesnĕ doporučení použití. Mezi 
následnými kúrami pomocí VITAL Immuno 
zachovejte přestávku aspoň 4 týdny. Příliš 
částé podávání přinese opačný výsledek! 
Pro promíchání VITAL Immuno s krmivem 
zvhlčete ho pomocí 7-OILS, jogurtu nebo 
bylinného preparátu, např. HEPATIC.

BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

150 g

250 g 1 balení = 1250 holubů

1 balení = 750 holubů
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Linie  Očišťování  –  úvod

ÚVÁDÍME 4 SILNĔ BYLINNé VÝROBKYÚVÁDÍME 4 SILNĔ BYLINNé VÝROBKY

DŮLEŽITÝ JE ZPŮSOB PŘÍPRAVY BYLIN
Chovatelé véří, že v průbĕhu přípravy čajů všechny hodnotné substance z rostlin po jejich spaření proniknou 
do vody. Avšak obrovské množství sloučenin z rostlin je možné získat pouze pomocí alkoholové extrakce (např. 
silymarin z ostropestřce, tymol z dobromysle). Často v tomto procesu je ještĕ potřebný zvýšený tlak nebo jiné 
specifické podmínky, jež žádný chovatel není schopen zajístit v domácí kuchyni. V HapLabs přesnĕ víme jak 
jednat s každou rostlinou pro získání všech hodnotných sloučenin. Víme také, které byliny je možné sušit a 
semlít, a které je nutno extrahovat. Navíc máme k dispozici odbornou aparaturu, jež nám umožňuje získávání 
silných koncentrovaných bylinných výtažků.

CO NALEZNETE V LINII OČIŠŤOVÁNÍ?
Na sezónu 2010 jsme připravili čtyři bylinné očíšťující preparáty:

GASTRIC – sypká smĕs semletých bylin a extraktů. Působí na trávicí soustavu. Vynikající prostředek proti 
průjmu, otravám nebo jako kúra obnovující sliznice střev. Podává se se zrním zvhlčeným olejem, vodou nebo 
jogurtem. Když holubi jsou nemocní a nechtĕjí jíst, GASTRIC můžete spařit a podat ve formĕ čaje (viz str. 15).
HEPATIC a NEFRIC – bylinné extrakty, jež povzbuzují prácí játer a ledvin, očišťují organismus od toxických látek 
a regenerují po nemocích. Můžete je podávat dohromady (např. po virových nemocích nebo dlouhé léčbĕ) 
(viz str. 16-17)

INHALIC – vynikající smĕs bylin pro dýchací soustavu. Může být použivan profylaktický po celý rok. Je moc 
použitelný v letové sezónĕ, v průbĕhu infekcí a v horkém období (viz str. 18).
Viz také program Očišťování před sezónou – str. 22.

JEŠTĔ VÍCE BYLIN
Nejen preparáty linie Očišťování obsahují byliny. V podstatĕ všechny naše 
výrobky obsahují extrakty nebo sušené rostliny. Doporučujeme úvaze 
chovatelů především: REVITAL (str. 32), MICRO Stop (str. 7), WINTER Forma 
(str. 10) a VITAL Immuno (str. 13).

Nesporným faktem, jenž nás moc tĕší, je to, že chovatelé holubů stále častĕji 
a radĕji používají přírodní výrobky. Vzrůstá vĕdomí o tom, že dosažení lepších, 
dlouhodobých výsledků je více možné díky stálé přítomnosti takových preparátů 
v dietĕ než díky antibiotikům.

Jedním z elementů takové přírodní terapie je podávání holubům bylin, nejčastĕji 
ve formĕ čajů. Je hodnĕ způsobů jejích použití a fungování – od smĕsí proti rýmĕ, 
průjmu nebo červům do protilátek a posilujících smĕsí. Mnozí chovatelé tvrdí,
že pouze připravený ze samostátnĕ sebraných nebo koupených bylin čaj je 
opravdu účinný. Avšak je nutno si pamatovat, že domácí metody se ne vždy 
osvĕdčují.

DŮLEŽITÝ JE ZPŮSOB PŘÍPRAVY BYLIN

CO NALEZNETE V LINII OČIŠŤOVÁNÍ?

JEŠTĔ VÍCE BYLIN
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BALENÍ A VYKONNOSTBALENÍ A VYKONNOST

120 g

220 g 1 balení =  1375 holubů

1 balení =  750 holubů

Očišťování a stabilní práce střev GASTRICGASTRIC

Linie  Očišťování  –  č .  05

GASTRIC je úplnĕ bylinný přípravek, který očišťuje trávicí soustavu, stabilizuje práci střev a omezuje trávicí prob-
lémy. Obsahuje rozdrcené části rostlin, extrakty a eterické oleje. GASTRIC je schopen vázat toxiny, očišťuje stěny 
střev od  usazenin, působí  baktericidně a ovlivňuje korektní peristaltiku. V případě průjmu váže vodu, ničí patogenní 
mikroby a chrání střevní sliznice. Základním cílem použití přípravku je očistná kúra po zimě. GASTRIC zajišťuje do-
brou připravu holubů na novou letovou a chovnou sezónu. Může se použit pro pomoc v mnoha problemech trávicí 
soustavy jako například průjem, otravy nebo bakteriální, parazitní a virové nemoci. Dodatečnou výhodou je obecné 
detoxikační působení přípravku.

GASTRIC se podává:
   Po zimě, pro očištění trávicí soustavy. 
   Při průjmu, pro zlepšení práce trávicí soustavy. 
   Při zánětlivých stavech žaludku a střev, pro omezení množství mikrobů způsobujících onemocnění.
   Při potravinových otravách a předávkování léky, pro mechanické ocištění střevních stěn od zbytků
   ze škodlivých substancí.
   Podpůrně v hejnech ohrožených  kokcidiózou a salmonelózou, a také u mláďat.
   Podpůrně v době parazitních onemocnění trávicí soustavy.

GASTRIC se podává v dávce:
  Očišťování po zimě - 3 g / 1 kg krmiva (1+1/4 rovné   
  odmĕrky), 1x denně po dobu 5-7 dní
  Onemocnění trávicí soustavy, otravy, parazita – 5 g / 1 kg   
  krmiva (2 rovné odmĕrky), 2x denně po dobu 5-7 dní
  Mláďata – 5g/1kg krmiva, 1x za týden
  (dohromady s HEPATIC)

Části rostlin a rostlinné sloučeniny mimo jiné z: vrby, 
dubu, vlašského ořechu, lnu, koriandru, kmínu, aloe.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DAVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DAVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

UPOZORNĚNÍ ! Nepouživejte s olejem. Podávejte na 
krmivo zvlhčené vodou nebo bylina-
mi (např. HEPATIC). Z GASTRICu
lze také připravit čaj (způsob připravy: 
3 odmĕrky / 1 l vody).
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125 ml

250 ml

1 balení = 1000 holubů

1 balení = 2000 holubů

SLOŽENÍ VÝROBKUSLOŽENÍ VÝROBKU

HEPATICHEPATIC
Regenerace a ochrana jater

Linie  Očišťování  –  č .  06

HEPATIC je to přípravek na regeneraci a ochranu jater pro holuby a okrasné ptáky. Povzbuzuje činnost jater
a posiluje blány jaterních buňek  (působí ochranně na hepatocyty). Díky tomu se zlepšují všechny funkce toho 
orgánu, včetně schopnosti očišťování organismu od toxických látek a ochrany proti škodlivým substancím 
(toxiny, volné radikály, léky). Zlepší se také obecná kondice a zdraví organismu. Byliny, jež obsahuje HEPATIC, 
zrychlují růst nových jaterních buňek, a také zlepšují trávicí funkce jater (zvyšené vylučování žluči). HEPATIC je 
to univerzální přípravek, který můžete používat po celý rok. Je výborný pro jarní očistnou kúru a také v době 
dlouhé a intenzivní námahy (lety, rozmnožování) a v náhlých případech jako jsou napřiklad potravinové otravy 
nebo předávkování léky. 

HEPATIC se podává:
   Po zimě, pro povzbuzení práce jater, očištění organismu od toxinů a pro zlepšení metabolismu – 3 ml / 1 kg   
   krmiva nebo 2 ml / 1 l vody k pití, 1 x denně po dobu 5-7 dní. 
   V terapii nemocí jater – 4 ml / 1 kg krmiva nebo 3 ml / 1 l vody k pití, 1 x denně po dobu 30 dní.
   Po dlouhodobé léčbě antibiotiky – 3 ml / 1 kg krmiva nebo 2 ml / 1 l vody k pití, 1 x denně po dobu 5-7 dní.
   Při potravinové otravě a předávkování léky – 4 ml / 1 kg krmiva nebo 3 ml / 1 l vody k pití po dobu 7 dní
   (dohromady s NEFRIC) 
   V letové sezónĕ – aspoň 3x týdnĕ 3 ml / 1 kg krmiva nebo 2 ml / 1 l vody.

1 l přípravku HEPATIC obsahuje: Rostlinné sloučeniny 
mimo jiné z: artyčoku, pampelišky lékařské, 
vlaštovičníku většího, kurkuminu, ostropestřce mar-
iánského, třezalky, třapatky nachové; betain, cholin, 
L-karnitin; inozitol; sorbitol.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU
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1 balení = 1000 holubů

BALENÍ A VYKONNOSTBALENÍ A VYKONNOST

125 ml

Očišťování krve a ledvin NEFRICNEFRIC

Linie  Očišťování  –  č .  07

Povzbuzuje práci ledvin a očišťuje krev od jedovatých látek. Své působení vděčí spojení bylinných složenin
a amonné soli (synergistické působení). Není invazní, avšak účinně zvětšuje diurézu a působí intenzivní filtraci 
krve v ledvinách.
NEFRIC obnovuje kyselinovo-zásaditou rovnováhu ptáčího organismu.
Obsažené v bylinách účinné látky, jako jsou leiocarposid a salicin, působí dezinfekčně na močové cesty.
NEFRIC zlepšuje procesy vylučovací a trávicí soustavy (exkrece žluči a enzymů) a obnovuje správnou meta-
bolickou aktivitu organismu. Očišťující kúra zvětšuje výkonnost a rozhodně zdokonalí všechny životní funkce 
holubů. Je dobrým výchozím bodem k tomu, aby ptáci ziskávali uspokojující chovné a sportovní výsledky.

NEFRIC podávejte s krmivem (doporučovano) nebo vodou:
   Po zimě, pro očištění krve od jedovatých látek a pro obnovení vysoké metabolické výkonnosti organismu –
   3 ml / 1 kg krmiva nebo 2 ml / 1 l vody k pití, 1x denně po dobu 5-7 dní.
   V terapii nemocí močového ústrojí a ledvin (zánět ledvin, ledvinové kameny) –
   4 ml / 1 kg krmiva nebo 3 ml / 1 l vody k pití, 1x denně po dobu 7 dní.
   Při potravinové otravě a předávkování léky – 4 ml / 1 kg krmiva nebo 3 ml / 1 l vody k pití po dobu
   7 dní  (dohromady s HEPATIC).

Rostlinné sloučeniny mimo jiné z pýrovníku, 
zlatobýlu obecného, lopuchu; chlorid amonný.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DAVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DAVKOVÁNÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

Každá virová infekce je 
škodlivá pro játra

a ledviny.

VÍTE ŽE...
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125 ml

250 ml

1 balení = 1000 holubů

1 balení = 2000 holubů

BALENÍ A VYKONNOSTBALENÍ A VYKONNOST

Čisté dýchací cestyINHALICINHALIC

Linie  Očišťování  –  č .  08

Očišťuje a chrání dýchací cesty. Obsahuje dokonce 8 různých bylin a vitamín A. Jejich synergistické fungování 
dodává mu mimořádné vlastnosti. INHALIC  pročišťuje dýchací cesty od nánosů a nečistot, působí expektoračně 
a povzbudivĕ na slizniční řasinky. Má zároveň baktericidní a dezinfekční vlastnosti, proto je možné ho použivat
v připadě  mírných nemocí dýchací soustavy a pro podporu terapie těžkých infekcí. Kromĕ toho v horké dny, 
když vzduch má vysušující vlastnosti a když obsahuje škodlivé plyny nebo prachy – INHALIC působí jako 
ochranný balzám. Povzbuzuje vylučování slizu a zesiluje přirodní ochrannou bariéru dýchacích cest. 
Používání přípravku umožňuje udržet holuby v dobré dýchací kondici, což je absolutně nezbytnou podmínkou 
pro získávání dobrých letových výsledků.

INHALIC se podává:
   Po zimě, pro očištění dýchacích cest a připravení  
   ptáků na letovou sezónu. 
   V letovém období, pro ochránu  dýchacích cest. 
   Podpůrnĕ v terapii nemocí horních dýchacích cest  
   (mykoplasmóza, nakažlivá rýma, trichomoniáza,  
   ornitóza). 
   Ochranně v době vysokých temperatur a špatné    
   kvality vzduchu. 
   V době rekonvalescence, pro regeneraci sliznic.

INHALIC se podává v dávce:
Ve vodě  k pití – 2,5 ml / 1 l
   Očišťování  po zimě – 2x denně po dobu 5-7 dní 
   Mláďata - 1x za t ýden (dohromady s FUNGI Stop) 
   Lety – před a po závodu 1 x denně 
   Přepeřování – 1-2 x za týden (dohromady
   s H2O Intensive) 
   Nemoci dýchací soustavy – 2x denně po dobu 5-7 dní
Inhalace – 10-20 ml / 1 l teplé vody, udĕlat postřík
v holubníku nebo používat ve zvlhčovači vzduchu.
   V době vysokých temperatur a špatné kvality 
   zduchu – 2x denně 
   Nemoci dýchací soustavy – 2-3x denně po dobu     
   trvání nemoci.

1 l přípravku INHALIC obsahuje: rostlinné sloučeniny 
mimo jiné z: badyáníku, máty, proskurníku lékařského, 
blahovičníku, jitrocelu kopinatého, mydlice lékařské; 
vitamín A 1 mil. jednotek míry – propionan
retinolový 358 mg.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ 

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍ 

SLOŽENÍ VÝROBKU
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JAK MŮŽETE ULEHČOVAT VEDLEJŠÍ ÚČINKY POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK?JAK MŮŽETE ULEHČOVAT VEDLEJŠÍ ÚČINKY POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK?

POR ADY A POKYNY

NEGATIVNÍ DŮSLEDKY POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK

3.   Špatnĕ zvolené dávky a délka léčby – příliš krátka doba podávání léků působí, že nemoc není úplnĕ vyléčena 
a bakterie se stávají odolnými. Podobné důsledky bude mít příliš nízká dávka antibiotika. Příliš vysoká dávka 
zato bude toxická a způsobí chemickou otravu holubího organismu.

4.  Příliš častá antibiotiková terapie – tímto způsobem se činí holubí organismus jalovým a oslabuje se jeho 
přírozená odolnost. Je nutno si pamatovat, že ne všechny bakterie v organismu jsou špatné. Je také hodnĕ 
saprofytických mikroorganismů, které přirozenĕ existují v tĕle. Jejich přítomnost je nutná a působí, že bakterie 
a choroboplodné houby nemají místo pro rozvoj. Chovatelé, kteří používají antibiotika, ničí tyto dobré bak-
terie a zvĕtšují náchylnost holubů k následným infekcím. Kromĕ toho časté podávání antibiotik poškozuje játra, 
protože pravĕ tento orgán odpovídá za rozklad léku ve zvířecím organismu.

1.  Léčba „naslepo” – chovatelé podávají léky bez dřívĕjšího 
provedení přehlídky. Lék není zvolený na základĕ
antibiogramu a není jisto, že je vůbec potřebný.

2.  Léčba „profylaktická” – podávání léků pro všechny případy. 
Je možné tady zařadit pravidelné jedno- nebo dvoudenní 
kúry v průbĕhu letové sezóny na všechno popořádĕ i když 
ptáci nemají žádné symptomy.

CHYBY V POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK

ANTIBIOTIKA A CHOVATELé HOLUBŮ

Vĕtšina chovatelů na otázku, proč pravidelnĕ používají antibiotika, bez rozmyslu odpovídá, že to je „pro zdraví 
ptáků”.Tvrdí, že jenom silné léky jsou účinné a rychle přínášejí opravu. Bĕžný je také názor, že přírodní metody, 
jako byliny či zeleniny možná jsou dobré, avšak v sezónĕ jsou potřebné osvĕdčené a pevné vĕci. Tyto názory 
nejčastĕji jsou výsledkem netostatku vĕdomí, že příliš častá nebo nesprávnĕ vedená antibiotiková terapie více 
škodí než pomáhá. Avšak dokonce od osob, které takové vĕdomí mají, je možné uslyšet hodnĕ říkající „No což! 
Takový už tento sport je...”

1.  Pamatujte si především na pravidelné podavání holubům probiotik, jež zajíšťují růst dobré bakteriální flóry 
v ptácím organismu. Tímto způsobem se zmenšuje riziko odstránĕní užitečných bakterií z organismu a také se 
zlepší přírozená odolnost ptáků. Kromĕ toho je nutno jim podávat prostředky podporující rozvoj dobrých bak-
terií – okyselovače, prebiotika a bylinné preparáty (viz 4-ACIDS a MIKRO Stop, str. 6, 7, 20).

2.  Dbejte také o dobrý stav sliznic horních dýchacích cest. Antibiotika rovnĕž tady oslabují přírozené bariéry. 
Můžete to dĕlat pomocí preparátu (používejte INHALIC, str.18).

3.  Když podáváte antibiotika, nezapomeňte na játra. Chemická léčba by mĕla být vždy spojená s podáváním 
výrobků regenerujících a povzbuzujících práci jater (viz NEFRIC a HEPATIC, str. 16-17).

4.  Po intenzivní léčbĕ stojí za to provést plnou očíšťující kúru (viz str. 22).

5.  Stimulujte přírozenou odolnost holubů pomocí imunostimulačních
      preparátů (viz str. 13, 21).

ANTIBIOTIKA A CHOVATELé HOLUBŮ

CHYBY V POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK
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JAK MŮŽEME PODPOROVAT ROZVOJ „DOBRÝCH” BAKTERIÍ?
K nejpopulárnĕjším metodám patří okyselování (užitečné bakterie mají rády kyselé pH) a zvĕtšování množství 
dobrých bakterií pomocí probiotik. Úspĕšné jsou také bylinné preparáty, které ničí choroboplodné bakterie,
a také prebiotika (různé sloučeniny), jež jsou výživou pro dobré bakterie. Je možné také používat zároveň 
nĕkolik metod. Přesnĕ proto v HapLabs nabízíme takovou spojenou metodu. Náším způsobem je podávat 
byliny a okyselovač ve stejné vodĕ.

Porady a  pok yny

STŘEVNÍ ROVNOVÁHA ZÁKLADEM ZDRAVÍ A ÚSPĔCHŮ

MICRO Stop A 4-ACIDS – VŽDY SPOLU!

Vĕdecké výzkumy a zkušenosti praktiků poukazují na to, že bylinné substance a okyselující preparáty vzmáhají 
své působení. Na jedné stranĕ bylinné sloučeniny MICRO Stop podporují trávení a ničí choroboplodné bakterie, 
na druhé stranĕ 4-ACIDS snižuje pH a tvoří prostředí, v nĕmž se přírodní flóra cítí kupodivu dobře. Tento sou-
bor doporučujeme jako každodenní profylaxi (podávání 2-3x týdnĕ po celý rok) nebo ve vĕtších dávkách jako 
úspĕšný způsob na zvládnutí průjmu. Přesný popis výrobků naleznete na str. 6-7.

UPOZORNéNÍ!     Pravidelné používání rozhodnĕ zmenšuje nemocnost na salmonelózu a kokcidiózu.

1.   Správnĕ fungující odolnost udržuje množství potenciálnĕ choroboplodných bakterií a hub na bezpečné, níz-
ké úrovni. Kromĕ toho důležitou roli hraje tu stav sliznic (např. střev, dýchacích cest). Pokud sliznice je správnĕ 
zbudovaná a není „dĕravá”, je bariérou, jejž překonání je tĕžké pro mikroorganismy, které se nedostanou do krve 
a vnitřních orgánů.

2.  Nejvĕtším rezervoárem bakterií je trávicí soustava. Tzv. užitečné střevní bakterie pomáhají holubům trávit 
krmivo, stimulují imunitní soustavu a především omezují rozvoj choroboplodných bakterií. Zkrátka řečeno, 
když ve střevech je hodnĕ „dobrých” bakterií, špatné nemají místo pro rozvoj a jsou menšinou. To je právĕ sekret 
této „střevní rovnováhy”. Proto, pro úspĕšné zmenšení množství choroboplodných bakterií, není nutno vždycky 
používat antibiotika. Moc často stačí jen pomáhat užitečným bakteriím.

Tĕžko si to představit, ale ve střevech a voleti žije přes 200 druhů bak-
terií a hub. U zdravých ptáků v každé chvílí přebývá tam přes 200 buňek 
mikroorganismů. V tomto množství rozlišujeme užitečné střevní bakterie 
(např.  Lactobacillus sp.) a tzv. saprofyty, to znamená bakterie a houby, 
které nejsou potenciálnĕ nebezpečné, ale v normálních podmínkách nevy-
volávají nemoci (např. E.coli, Candida). Jak se to dĕje? Všechno záleží na 
úrovni přírozené odolnosti holuba a množství užitečných bakterií.

V TRÁVÍCÍ SOUSTAVĔ ŽIJOU MIKROORGANISMYV TRÁVÍCÍ SOUSTAVĔ ŽIJOU MIKROORGANISMY

JAK MŮŽEME PODPOROVAT ROZVOJ „DOBRÝCH” BAKTERIÍ?

MICRO Stop A 4-ACIDS – VŽDY SPOLU!
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Imunitní systém je to souhrn navzájem spojených orgánů, buňek a biochemických procesů, které jsou schopné 
bránit organismus od škodlivých a cizích činidel. Takovým činidlem (antigenem) může být bakterie, vir, buňka 
prvoka nebo houby, ale také alergen (např. pyly), chemická látka nebo cizí tĕlo (např. zrno písku v oku).
V orgánech imunitního systému (brzlík, slezina) a také v žlázách a mízních uzlinách vznikají a jsou aktivovany 
speciální buňky, které jsou schopny poznat a bojovat proti antigenům. Jsou to např. lymfocyty, makrofágy 
nebo granulocyty. Nĕkteré z tĕchto buňek vytvárejí navíc speciální substance, jež označují, přidržují nebo ničí 
nepřátelské elementy. K nejdůležitĕjším patří imunoglobuliny (protilátky) ainterferon

Je zdůvodnĕno, že imunitní systém je tím silnĕjší, čím víc „trénuje”. Jestli situace ho nutí k aktivitĕ a není pa-
sivní – jeho schopnosti a účinnost vzrůstají. Avšak aby mohl trénovat, potřebuje kontakt z antigeny. Stalá 
přítomnost omezeného množství bakterií a virů v organismu je pro nĕj svéráznou „školou”. Přesnĕ proto příliš 
časté používání antibiotik oslabuje odolnost. Když mikroby jsou ničeny chemií, imunitní buňky nemají na čem 
„cvičit”. Slabĕ „vytrénovany” nebudou schopny úspĕšnĕ, když se to ukáže nutné.

Tímto názvem se označuje cílové zákroky, jež povzbuzují činnost a funkce imunitního systému. Účinnými imu-
nostimulátory jsou např. probiotika. Jsou to cizí buňky, na kterých imunita se učí poznávat „kdo je cizí, kdo je 
náš”. Podobnou funkci plní droždí nebo vyloučeny z jejich stĕn β-glukany. Jinou známou skupinou substancí, 
jež povzbuzují imunitní soustavu, jsou byliny. Obsažené v ních sloučeniny jsou schopny aktivovat orgány,
ve kterých vznikají lymfocyty a makrofágy. Povzbuzují také buňky imunitní soustavy k vylučování ochranných 
substancí, např. interferonu.

Vynikajícím příznakem imunitního systému je schopnost učení se. 
Jestli jednou zvládne nĕjaký antigen (např. vir neštovic), ve krvi 
zůstanou zbytky tohoto boje – protilátky. Jejich přítomnost v organ-
ismu způsobí, že když dojde k následnému kontaktu s neštovicemi, 
organismus mnohem rychleji a snadnĕji překoná nemoc. Přesnĕ 
na tom mechanismu se zakládají ochranné vakcinace, jež nejsou 
ničím jiným než „kontrolovaným učením se” imunitního systému.

Porady a  pok yny

IMUNOSTIMULACE

JAK FUNGUJE IMUNITNÍ SOUSTAVA?JAK FUNGUJE IMUNITNÍ SOUSTAVA?

TRéNINK DĚLÁ MISTRATRéNINK DĚLÁ MISTRA

CO JE TO IMUNOSTIMULACE?CO JE TO IMUNOSTIMULACE?
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BYLINNÁ OČIŠŤUJÍCÍ KÚRA HapLabs
Náš program se zakládá na čtyřech bylinných výrobcích. Doporučujeme, abyste aspoň jednou v roce prov-
edli celkovou čtyřstůpňovou kúru. Trvá kolem mĕsíce. Pokud je menĕ času, můžete spojit krok 2 a 3 pomocí 
podávání HEPATIC a NEFRIC ve stejné vodĕ. Mezí následnými kroky udĕlejte vždy 2 dny přestávku a podávejte 
holubům čistou vodu.

MRKVOVÁ KÚRA
Možná že každý, kdo chová holuby, slyšel o tzv. mrkvové kúře. Používá se jí před rozmnožovací sezónou. Nĕkteří 
chovatelé podávají mrkev nebo její smĕsi s jinými zeleninami (např. červená řepa, petržalka, celer, zelí) jako 
formu hladovky (bez zrní), jiní jako doplňek do krmiva. Na otázku, proč používají takovou kúru, odpovídají, že je 
to způsob pro redukci tukové tkánĕ, identifikaci slabých kusů, odstranĕní toxinů a odčervení hejna.

V HapLabs tvrdíme, že mrkvová kúra spojena s hladovkou není pro ptáky prospĕšná. Je to dost velký stres pro 
organismus, a je to poslední vĕc, kterou bychom mĕli poskytnout holubům před začátkém sezóny. Je lepší 
nedopustit k odtučnĕní ptáků v dobĕ odpočinku než je pozdĕji radikálnĕ držet o hladu. Selekci slabých kusů 
také je možné provést jinak, např. rezignovat na léčbu v zimĕ. Umožní to vybrat holuby se slabĕjší odolností. 
Mrkvová kúra bezpochyby má ale také výhody. Přidatek zelenin k zrní dodává vitamínů a redukuje množství 
toxinů ve krvi.
Dobrá kúra proti škodlivým látkám odstraňuje zbytky antibiotik z tkání, „omlazuje” holuby a zlepšuje jejich 
zdraví. Proto jsme v HapLabs stvořili speciální program, jenž dovolí chovatelům dobře připravit ptáky k sezónĕ.

PROGRAM OČIŠŤOVÁNÍ PŘED SEZÓNOU

Očišťování trávící soustavy  

GASTRIC odstraňuje usazeniny ze střevních stĕn a stabilizuje jejich prá-
ci. Váže také toxiny, působí ochrannĕ a ničí choroboplodné bakterie.

Regenerace a zlepšení funkce jater 

HEPATIC posiluje buňky jater a povzbuzuje tvoření nových. Díky tomu 
zvyšuje výkonnost tohoto orgánu, zlepšuje bĕžný metabolismus 
holuba a zlepšuje schopnost odstraňování toxinů.

Odstraňování toxinů z krve

NEFRIC povzbuzuje práci ledvin, díky čemu zvyšuje úroveň filtrování 
krve a zachycování toxinů. Dodatečnĕ stabilizuje kyselinovo-zásadité 
hospodářství organismu a působí desinfekčně na močové cesty.

Očišťování dýchací soustavy

INHALIC  odstraňuje znečištĕní z dýchacích cest. Povzbuzuje prácí 
řasinek a zvĕtšuje vylučování slizu vystýlajícími buňkami.

KROK 1:

KROK 2:

KROK 3:

KROK 4:

GASTRIC

HEPATIC

NEFRIC

INHALIC

Doba trvání kúry: 5-7 dní
Forma podání: s krmivem nebo čaj

Doba trvání kúry: 5-7 dní
Forma podání: s krmivem nebo s vodou

Doba trvání kúry: 5-7 dní
Forma podání: s krmivem nebo s vodou

Doba trvání kúry: 5-7 dní
Forma podání: s krmivem nebo inhalace

BYLINNÁ OČIŠŤUJÍCÍ KÚRA HapLabs

MRKVOVÁ KÚRA
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PROGRAM PRO ROZMNOŽOVACÍ PÁRY

Po nezajímavém podzimu a ještĕ nudnĕjší
 zimĕ konečnĕ začíná následná sezóna!
Každý rok chovatelé netrpĕlivĕ očekávají
moment páření holubů. S emocemi a bleskem
v očich planují letosní křížence a usmívají se při myšlence, že možná pravĕ jeden s ních 
dá nĕjaká vyjimečná mláďata? To by bylo skvĕlé... Je samozřejmé, že každemu chovateli 
záleží na dobrých líhnutích a zdravých holoubatech. Ne každý si však pamatuje, že aby 
se mohl tĕšit úspĕchy v této oblasti, musí začít práci mnohem dřív než v den zapárování. 
Všem, kterým záleží na výsledcích, nabízíme program pro rozmnožovací páry a mláďata 
(následná stránka). Je náročný, námaha se však určitĕ vyplatí.

1. Klíčovým základem programu je to, aby holubi přistoupili k rozmnožování zdráví, 
silní a odolní. Před sezónou je nutno nařídit lékaři vyšetření hejna a pokud rozhodne, 
že to je doporučené, provést kúru dobře zvoleným lékem. Pozor! Nelečte „naslepo” ani 
„pro všechny případy”. Takovýmto jednáním snížite odolnost hejna. A přesnĕ odolnost 
rodičů je klíčová pro zdravou výchovu mláďat. Ale o tom za chvíli...

2.  Dalším krokem je bylinná očišťující kúra (str. 22) a samozřejmĕ očkování, jež je ne-
jlépe provést 3-4 týdny před zapárováním. Díky tomu v období snůsky vajec ve krvi samic 
je hodnĕ protilátek, jež proniknou do vejce, a potom do mléka a budou ho chránit. Pro 
dodatečné zesílení tohoto efektu, podávejte v očkovacím období VITAL Immuno po dobu 
10 dní (str. 18).

3.  Okolo 1-2 týdnů před zapárováním začnĕte používat k zrní DNA Promotor + 7-OILS, 
což podpoří hormonální hospodářství rodičů, zlepší kvalitu vajec a mláďat, a také zvyší 
hodnotu holibůho mléka (detaily na str. 9).

4.  Podařilo se! Páry jsou spolu, a vejce už v miskách... V dobĕ sedĕní ptáků na vejcích 
mnozí chovatelé však mají chuť nĕčím jich podléčit... Nedĕlejte to! (leda že to doporučí 
lékař). V tomto období zopakujte kúru pomocí VITAL Immuno (5 dní). To způsobí,
že mláďata dostanou s holubím mlékem zvĕtšenou dávku imunitních buňek.

5.   Po vylíhnutí mláďata by mĕla zůstat při rodičích po dobu 4-5 týdnů. O tom,
co se tehdy dĕje, přečtete si na následné stránce.

6.   Po odstavení mláďat začnĕte znova podávat párům DNA Promotor + 7-OILS. Mezi 
následnými lihnutími proveďte vždy kúru pro játra pomocí HEPATIC, a v průbĕhu sedĕní 
na vejcích konsekventnĕ podávejte rodičům VITAL Immuno. 
7.   Po celé rozmnožovací období pravidelnĕ okyselujte vodu a podávejte MICRO Stop. 
Nezapomeňte také na probiotika. To je absolutnĕ nezbytné, pokud Vám záleží na tom, 
aby ptáci nestonali.

VITAL Immuno + 7-OILS; 5-10 dni

HEPATIC; 7-14 dni

DNA Promotor + 7-OILS; každý druhý den MICRO Stop + 4-ACIDS + osazování; 3x týdnĕ

VITAL Junior + 7-OILS; osazování; 3x týdnĕ

FUNGI Stop + INHALIC; 1x týdnĕ

3-
4 

tý
dn

y
4-

5 
tý

dn
y

lékařská prohlídka
eventuální léčba

odčervování
očišťování (str. 22)

očkování

párování

I snůska vajec

I líhnutí

 I odstavení 
mláďat

II snůska vajec

II líhnutí
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ZDRAVÁ VÝCHOVA MLÁĎAT

VITAL Immuno + 7-OILS; 7-10 dni

Program na lety; str. 35

VITAL Junior + 7-OILS; 3x týdnĕ

GASTRIC + HEPATIC; 1x týdnĕ

MICRO Stop + 4-ACIDS + osazování; 2-3x týdnĕ

FUNGI Stop + INHALIC; 1x týdnĕ

1 týd.

2 týd.

3 týd.

I očkování 

odstavení

5 týd.

Odčervování

7 týd.

II očkování 

I let mladých

líhnutí
Nové pokolení holubů je pro chovatele nadĕjí, že se v holubníku objeví „eso pros-
toru” nebo významný představitel rasy. Výchova mláďat však není jednoduchá,
a praxe poukazuje, že v podstatĕ každý zavážnĕjší problém v tomto období není 
dobrým signálem pro budoucnost. Bohužel náchylné k nemocem nebo slabé 
mládĕ nemá příliš velké šance na to, aby zůstalo
šampiónem... Co tedy dĕlat pro minimalizaci nemocno-
sti mláďat? Podle názoru mnoha autorit holubářského
odvĕtví klíčem k úspĕchu je konsekventné stimulová-
ní odolnosti hejna a vyhýbání se chemické léčbĕ
mláďat. V HapLabs myslíme podobnĕ.

VŠE ZAČÍNÁ OD RODIČŮ

1.   Zpočátku zdraví mláďat je závislé hlavnĕ na kondici rodičovského páru. Než se 
imunitní systém holuba stane aktivní, mijí trochu času. Po vylíhnutí chrání ho imunita 
pocházející od rodičů, to je předaná ve vejci a holubím mléku. Proto právĕ vysoká 
přírozená odolnost rozmnožovacích párů má přímy důsledek pro zdraví mláďat.

2.   Holubi rostou nesmírnĕ rychle. Již při rodičích je třeba jim podávat VITAL 
Junior, jenž obsahuje hodnotnou bílkovinu, vitamíny, byliny a povzbuzující odol-
nost  β-glukany (str. 12). Přidávejte k vodĕ MICRO Stop a probiotika (z ohledu 
na nezralou trávící soustavu). Pro ochranu horních dýchacích cest pak používejte 
INHALIC + FUNGI Stop. Samozřejmĕ tyto doplňky budou dostávat také rodiče, 
přinese jim to ale prospĕch.

3. P1.Protože rezervy rodičovských protilátek budou zanedlouho vyčerpány, je 
nutno provést vakcinace, jež napomohou rozvoji imunity mláďat a zapezpečí 
před nemocemi. Vakcinaci je třeba provést dvakrát. Jednou při rodičích, okolo 
25. dne života, podruhé po 4 týdnech od první (posilující očkování, jež zmenšuje 
riziko nemoci mláďat). Každopádnĕ při očkováních podávejte ptákům
VITAL Immuno. Pamatujte si, že očkování bude úspĕšné pouze tehdy, když 
imunitní systém mláďat funguje správnĕ. V prvních týdnech mnozí chovatelé 
provádĕjí u mláďat kúru proti trichomonóze. Avšak podavání léků v tak mladém 
vĕku ruší rozvoj imunitní soustavy a v delší perspektivĕ není prospĕšné.

4.  Po odstavení mláďat pokračujte podávání VITAL Junior, MICRO Stop + 
4-ACIDS a INHALIC + FUNGI Stop podle smĕrnic na výkresu. Navíc podávejte
v krmivu GASTRIC a HEPATIC. Krátce po odstavení odčervte mláďata
a nezapomeňte na přeočkování.

5.  Před lety ještĕ jednou proveďte kúru zvyšující odolnost pomocí
VITAL Immuno (podávejte po dobu 10 dní). Vyhýbejte se pořád léčbĕ a dbe-
jte o trávicí a dýchací soustavu. Program na lety holubů naleznete na str. 35.

VŠE ZAČÍNÁ OD RODIČŮ
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hasło przewodnie artykułu

3. 1.Ponĕvadž jsme v HapLabs rozhodnými stoupenci přírodních výrobků, takové výrobky nemohly chybĕt
v letové linii. Odevzdáváme do rukou chovatelů přípravek REVITAL. Je to skvĕlá a kvalitní smĕs extraktů z posilu-
jících a regenerujících bylin (ženšen, třezalka, aloe, jinan a další), kterou je třeba podávat holubům v průbĕhu
3 dní po návratu ze závodu.  Taková kúra jim pomahá 
lépe snášet nároky sezóny a působí, že rychleji znova 
získávají formu pro následný závod.  

REVITAL není jediný bylinný výrobek v naší letové linii. 
Další výrobky  také obsahují rostlinné sloučeniny. Smĕsi 
k použití po letech (Regener) obsahují byliny posilu-
jící játra, a před nasazením holubů na závod (Forma) – 
doplňek borovicového oleje a rozmarýnu. Kromĕ toho 
k použití v letové sezónĕ doporučujeme INHALIC, HE-
PATIC, MICRO Stop, 4-ACIDS a 7-OILS, podle programů 
popsaných na str. 33-35.

2.  Pro získávání dobrých letových výsledků a poskytnutí ptákům všech nezbytných složenin ve vhodných 
dávkách chovatelé používají hodnĕ různých výrobků. Nékteré obsahují aminokyseliny, jiné takove látky jako 
L-karnitín, L-glutamín, ještĕ jiné elektrolyty, uhlovodíky či vitamíny. Výsledkem je to, že schémata suplemen-
tace v letovém týdnu často jsou moc složité. V HapLabs jsme se rozhodli ulehčit chovatelům život a proto naše 
výrobky jsou navrhnuty tak, aby program s jejich použitím byl co nejjednodušší. Proanalyzovali jsme opatrnĕ 
potřeby poštovních holubů,  zjistili jsme které složeniny a v jakých podminkách jsou úspĕšné, a potom jsme 
je obsáhli v naších výrobcích. Stačí jen kouknout na etiketu a můžete se o tom přesvĕdčit. Tak bohatá složení 
nemají žádné jiné výrobky na trhu.

Letová l inie  –  úvod

Pro všechny milovníky zavodů poštovních holubů jsme připravili nĕco specialního – 
unikátní linii preparátů určených na letové období. Při komponování jejich složení jsme 
se řídili především požadavky ptáků, vzali jsme si také v úvahu praktické aspekty a po-
hodlí chovatelů. Níže uvádíme základy Letové linie HapLabs.

1.   Rozdíly v biochemii námahy mezi vytrvalcem a sprinterem jsou 
obrovské. Jiné potřeby tedy má holub před letem na trati 350 km,
a jiné před letem na trati 600 km. Analogicky úroveň únavy a stav 
organismu po návratu ze závodu závisí ve velké míře na délce tratĕ. 
Proto jsme právĕ stvořili odlišné preparáty na lety do 350 km a delší. 
Odevzdaváme do rukou chovatelů výrobky, jež obsahují přesnĕ to, co 
ptáci potřebují na určené vzdálenosti. Serie SPRINT zahrnuje smĕsi 
na krátké lety, a serie MULTI na lety střednĕ dlouhé, dlouhé a mara-
ton. Kromĕ toho každa serie zahrnuje 2 výrobky – jeden k použití před 
závodem (MULTI Forma, SPRINT Forma) a dodatečný k použití po 
závodu (MULTI Regener, SPRINT Regener).
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150 g

250 g

4-5 letů pro 50 holubů

6-7 letů pro 50 holubů

1 balení = 375 holubů

1 balení = 625 holubů

BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

SPRINT Formu podávejte s krmivem nebo vodou 
před krátkým letem pro:

poskytnutí holubům substancí nezbytných bĕhem letu, 
zajíštĕní holubům rychlosti,
povzbuzení organismu a maximalizaci letových možností. 

SPRINT Formu podávejte 5-10 g / 1 kg krmiva nebo
1 l vody po dobu 1-2 dnů. Délka doby podávání by mĕla 
záviset na kondici ptáků a na tom, jak jsou přípraveny
k závodu. Před lehkým letem stačí podat  přípravek jenom 
jednou, před tĕžšími je možné ho používat po dobu 2 dnů 
před závodem. Detaily v programu na krátké lety, str. 33.

Vynikající forma na lety do 350 km

Letová l inie  –  č.  10

SPRINT FormaSPRINT Forma

SPRINT Forma připravuje holubí organismus ke krátkým letům (do 350 km) a tvoří kompletní soubor složenin 
doplňujících krmivo. Na sprinterských distancích pták vĕtšinou čerpe energii z uhlovodíků, a přemĕny v jeho 
organismu mají kyslíkový profil. SPRINT Forma poskytuje enegetické složeniny (uhlovodíky s nízkým indexem),
a kromĕ toho obsahuje sloučeniny povzbuzující metabolismus a posílující jeho výkonnost, jako jsou např. taurin, 
L-karnitin, kofein a glutamin. SPRINT Forma obsahuje také substance chranící svaly (HMB, asparagové kyseliny) 
sloužící k zabránĕní negativním výsledkům velké námahy, elektrolyty, složeniny chranící játra (cholin, inozitol), 
vitamíny (E, C, B12) a také rozmarýn, jenž stabilizuje tlak krve, ale zároveň působí na holuba mobilizačnĕ.

1 kg preparátu SPRINT Forma obsahuje: izolát bílkoviny + egzogenní 
aminokyselin 380 g; HMB 100 g; elektrolyty 150 g; fruktóza + sacharóza 
95 g; L-karnitin, L-glutamin celkem 85 g; kofein, taurin, cholinchlorid, 
inozitol, chlorek železitý celkem 31 g; asparagová kyselina Mg + Zn 3,7 g; 
vitamín E 1 g; vitamín C 5 g; vitamín B12 2 mg; citronová kyselina 15 g; 
rozmarýnový olej 5 g.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍINDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

POZOR ! SPRINT Forma se podává zpravidla
s krmivem (jako nosič HEPATICu nebo 
7-OILS).  Avšak v den košování podejte 
holubům SPRINT Forma ve vodĕ
s doplňkem INHALIC. To je důležité!

Hranice 350 km je smluvní. Pokud 
Vaši holubi jsou ve vysoké formĕ, 
můžete jim podávat
SPRINT Formu před letem do 
vzdálenosti 450 km, protože
u holubů dobře připravených
k závodům nejvyšší rovnovážný
stav laktátu se výskytuje pozdĕji.

Až 24 složeniny!
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BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

1 balení = 375 holubů

1 balení = 625 holubů

150 g

250 g

2-3 lety pro 50 holubů

4-5 letů pro 50 holubů

Odolnost na lety dlouhé, 
střednĕ dlouhé a maraton

MULTI FormaMULTI Forma

Letová l inie  –  č.  11

MULTI Forma je to preparát podporující přípravu na lzávody na trati delší než 350 km. Rozsah distancí v této kate-
gorii závodů je obrovská – 300-400 km až 1200 km. Všechny mají avšak jeden společný příznak. V průbĕhu takových 
letů holubí organismus musí sáhnout po svých rezervách, protože nad určitou vzdálenost končí jeho zásoba cukrů, 
vyskytuje se kyslíkový dluh, a v souvislosti s tím se mĕní celek metabolických přemĕn (holub čerpe energii z bílkovin 
a tuků). MULTI Forma obsahuje energetické složeniny na dobu po spotřebování uhlovodíků (jsou to aminokyseliny 
a triglyceridy se středně dlouhým řetězcem), a také sloučeniny, jež posilují a ochraňují svaly a obĕhovou soustavu 
(HMB, L-karnitin, železo, vitamín B12, asparágové kyseliny proti acidóze). Nesmírnĕ důležitý je obsah  butafosfanu, 
jenž tvoří zdroj aktivního fosforu a také povzbuzuje syntézu ATP a glykogenu. Tato sloučenina působí, že se holub un-
aví pomaleji a stačí mu energie na delší dobu. MULTI Forma obsahuje také borovicovou silici, jež působí povzbudivĕ 
na játra a zvĕtšuje pronikání lipofilních sloučenin
do organismu. Díky tomu holub bude snadnĕji
čerpat energii z tuků. Preparát obsahuje také  výbĕr
elektrolytů a mikroprvků pro obecné posilení organismu.

1 kg preparátu MULTI Forma obsahuje: izolát bílkoviny + exogenní ami-
nokyseliny 340 g; HMB 100 g; elektrolyty 240 g; triglyceridy se střednĕ 
dlouhým řetĕzcem 20 g; butafosfan, L-karnitin, L-glutamin, L-lysin celkem 
165 g; cholinchlorid, betain, lecitin, inozitol, chlorid železitý celkem 67 g; 
sparágová kyselina Mg + Zn 5,9 g; vitamín E 1 g; vitamín C 5 g; vitamín B12 2 mg; 
citronová kyselina 15 g; borovicová silice 10 g; mikroprvky 6 g.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

SLOŽENÍ VÝROBKU

MULTI Forma podávejte s krmivem nebo vodou před letem delším než 350 km: jako zdroj substancí nezbyt-
ných v průbĕhu závodu, pro povzbuzení metabolismu tuků a bílkovin v jatrech, pro ochranu svalů a obĕhovĕ 
soustavy, pro zvĕtšení metabolických rezerev a pevnosti.
MULTI Forma se podává v dávce: 
5-10 g / 1 kg krmiva nebo 1 l vody po dobu 1-3 dní. Délka doby podávání by mĕla být závislá na kondici ptáků 
a obtížnosti závodu. Před obtížnĕjšími závody je možné podávat MULTI Formu dokonce i po dobu 3-4 dní s 
postupným zvĕtšováním dávky. Detaily v programu na lety střednĕ dlouhé, dlouhé a maraton.

MULTI Forma je nejlépe podávat s krmivem (jako nosič 
použijte 7-OILS + HEPATIC). Ačkoliv když holubí ne-
dostávají krmivo před košováním, pamatujte si, abyste 
podali preparát s vodou. Holubi by mĕli obdržet
MULTI Formu v den košování.

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍINDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

POZOR!

Až 33 složeniny!

Potřeby holuba před sprinterským a dlouhodistančním 
závodem jsou úplnĕ jiné! Smĕsi SPRINT a MULTI

berou tyto rozdíly v úvahu.

VÍTE; ŽE...
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Odborný prostředek
po letĕ do 350 km

SPRINT RegenerSPRINT Regener

Letová l inie  –  č.  12

SPRINT Regener je to přípravek pro poštovní holuby vrácejíci se z krátkého závodu (na trati do 350 km). Jeho 
složení je přizpůsobeno biochemickým potřebám holuba přesnĕ po takové, krátké a intenzivní námaze.
SPRINT Regener obsahuje složeniny, jež pták opravdu potřebuje a proto mu umožňuje rychlou regeneraci. Pro 
holuby je to výchozí bod k efektivní obnovĕ formy, a pro chovatele šance získání dobrého výsledku následného 
závodu. SPRINT Regener je to kompletní výrobek – obsahuje souhrn uhlovodíků s nejvýhodnĕjším glykemick-
ým indexem, počet elektrolytů na správné úrovni a také výbĕr aminokyselin a podpůrných substancí vybraných 
z hlediska rychlé regenerace svalů (HMB, asparagové kyseliny). Ve složení preparátu se také nacházejí nĕkteré 
vitamíny a byliny, jež působí relaxačnĕ na svalovou soustavu (levandulový olej), zlepšují práci jater (ostropestřec 
mariánský) a podporují přírozenou schopnost ptáka k regeneraci po námaze.

Podle výzkumů fyziologie holubů jejich požádavky na výživné látky (po závodu) se mĕní spolu s uplynutím let. 
Tento jev se týká hlavnĕ cukrů a elektrolytů. Přímo po návratu holub by mĕl obdržet až 6-7% roztok jednoduch-
ých uhlovodíků a pořádné množství elektrolytických soli. Ačkoli v případĕ krátkých letů tenhle požadavek ry-
chle mízí a v podstatĕ stačí podat tyto komponenty jenom jednou. Pak jiné sloučeniny, jako jsou aminokyseliny, 
vitamíny, regulátory metabolismu a byliny, mĕli byste podávat holubům v stálé dávce v průbĕhu 1-2 dní po závodu.

Přesnĕ z důvodu této promĕnlivosti potřeb 
holubů SPRINT Regener je takzvaný „dvojpak”. 
Pouze tím způsobem je možné podávat holubům 
promĕnlivou dávku jedních komponentů a zároveň 
zachovat stálou dávku druhých.

PROČ SE SPRINT REGENER SKLÁDÁ Z KOMPONENTŮ A a B?PROČ SE SPRINT REGENER SKLÁDÁ Z KOMPONENTŮ A a B?

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍVLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

SPRINT Regener je jediným 
prostředkem na trhu, jenž tak 
důkladnĕ plní potřeby holuba 
vrácejícího se z krátkého závodu. 
Díky dvousložkové formĕ 
umožňuje regulaci koncentrace 
glukózy a elektrolytů v průbĕhu 
poskytování následných dávek.

Plní 100% potřeb holubů po 
krátkém závodu.
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Letová l inie  –  č.  12

SPRINT Regener podávejte holubům po krátkém letu pro:
   doplňení nedostatků výživných látek,
   obnovení vnitřní rovnováhy,
   regeneraci svalů,
   aktivaci detoxikačních mechanismů v játrech.

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍINDIKACE A DÁVKOVÁNÍ UPOZORNéNÍ! Když podáváte holubům po 
závodu SPRINT Regener, nep-
odávejte jim dodatečnĕ med, 
cukr a elektrolyty. Preparát 
obsahuje optimální množství 
tĕchto prvků a dodatečná 
dávka může být neprospĕšná.

Komponent A (v 1 kg):
Izolát bílkoviny + elektrolyty + glukóza celkem 775g; 
HMB, taurin, cholinchlorid, chlorid železitý celkem 118 
g; L-aspartát hořečnatý a L-aspartát zinečnatý 1,55g; 
vitamín B6 130mg; vitamín B12 1mg; ostropestřec mar-
iánský, zlatobýl obecný, pýrovník celkem 45g;

SLOŽENÍ VÝROBKUSLOŽENÍ VÝROBKU

Po závodech trvajících ménĕ než 1 hodinu není 
nutno podávat holubům žádné suplementy.
Vyjímkou jsou horké dny. Tehdy dokonce i po 

nejmenší námaze stojí za to podat ptákům vodu
se SPRINT Regener a INHALIC.

VÍTE, ŽE...

BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

200 g

250 g
3-5 letů pro 50 holubů

Komponenet BKomponenet A

1 dávka – voda 20 g 50 g

2 dávka – krmivo 20 g -

Składnik BSkładnik A

1 podanie - woda 20 g
(4 miarki)

50 g
(10 miarek)

2 podanie - karma 20 g
(4 miarki) -

SPRINT Regener podávejte holubům dvakrát, 
a říďte se níže uvedenými proporcemi. První 
dávku podejte s vodou (s doplňkem INHALIC), 
přímo po návratu holuba po závodu. Druhou 
dávku (samotný komponent A) podejte násled-
ného dne s krmivem. Jako nosič použijte REVITAL.

Komponent B (v 1 kg):
glukóza; maltodextrin; rlektrolyty; 
vitamín E 0,25g; vitamín C 2g; citronová 
kyselina 3g; levandulový olej 5g.

SLOŽENÍ VÝROBKUSLOŽENÍ VÝROBKU
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Regenerace po 
dlouhodistančních letech

MULTI RegenerMULTI Regener

Letová l inie  –  č.  13

MULTI Regener je to přípravek pro holuby vrácející se ze závodu na trati delší než 350 km. Jeho receptura 
je založena na precizní analyze požadavků ptáků po dlouhodobé námaze. MULTI Regener je  nejbohatĕjším 
výrobkem toho druhu na trhu. Rychle doplňuje výživné látky, jejichž deficit po dlouhém závodu je obrovský, a 
zároveň poskytuje mnohé sloučeniny, jež umožňují obnovu metabolické rovnováhy holubů.
MULTI Regener obsahuje lehce stravitelné uhlovodíky, elektrolyty, aminokyseliny, vitamíny, mikroprvky a také 
nĕkteré byliny (ostropestřec mariánský, pýrovník, zlatobýl obecný a řebříček obecný), jež povzbuzují práci jater 
a ledvin a také působí detoxikančnĕ.
MULTI Regener obsahuje také výbĕr sloučenin chránících svaly a bojujících proti kyselosti – HMB, L-glutamin, 
aspartam zinečnatý a hořečnatý, a také substance podporující metabolismus (taurin, inozitol, lecitin, cholin). 
Proto MULTI Regener tvoří kompletní smĕs určenou k podávání po závodĕ. Díky tomu výrobku chovatel může 
omezit počet preparátů v lékárničce a být si jistý, že holubi obdrželi vše nezbytné.

Podle výzkumů fyziologie holubů jejich požádavky na výživné látky (po závodu) se mĕní spolu s uplynutím let. 
Tento jev se týká hlavnĕ cukrů a elektrolytů. Přímo po návratu holub by mĕl obdržet až 6-7% roztok jednoduchých 
uhlovodíků a pořádné množství elektrolytických soli. Ačkoli v případĕ krátkých závodů tenhle požadavek rychle 
mízí a v podstatĕ stačí podat tyto komponenty jenom jednou. Pak jiné sloučeniny, jako jsou aminokyseliny, vita-
míny, regulátory metabolismu a byliny, mĕli byste podávat holubům v stálé dávce v průbĕhu 3-4 dní po závodu.

Přesnĕ z důvodu této promĕnlivosti potřeb 
holubů MULTI Regener je takzvaný „dvojpak”. 
Pouze tím způsobem je možné podávat holubům 
promĕnlivou dávku jedních komponentů a zároveň 
zachovat stálou dávku druhých.

PROČ SE  MULTI REGENER SKLÁDÁ Z KOMPONENTŮ A a B ? PROČ SE  MULTI REGENER SKLÁDÁ Z KOMPONENTŮ A a B ? 

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍVLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

MULTI Regener je jediným 
prostředkem na trhu, jenž tak 
důkladnĕ plní potřeby holuba 
vrácejícího se z krátkého závodu.  
Díky dvousložkové formĕ 
umožňuje regulaci koncentrace 
glukózy a elektrolytů v průbĕhu 
poskytování následných dávek.

Plní 100% potřeb holubů po 
krátkém závodu.
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Letová l inie  –  č.  13

MULTI Regener podávejte 3-5-krát po návratu holubů ze závodu, a říďte se níže uvedenými proporcemi. První 
a druhou dávku podejte s vodou (první dávku přímo po návratu holuba ze závodu) s doplňkem INHALIC),. 
Další dávky (samotný komponent A) podávejte s krmivem. Jako nosič použijte REVITAL. Délka doby podávání 
závisí na stavu holuba po závodu. Více než 3 dávky by mĕli dostavat holubi, kteří špatnĕ snesli let. K rozpoštĕní 
výrobku použijte kolem 250ml vlažné vody, a potom doplnĕte do 1 litru.

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍINDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

UPOZORNéNÍ! Jednotlivé dávky 
odpovídají následným 
dobám krmení
a napájení v holubníku.

Komponent B (v 1 kg):
Glukóza; maltodextrin; elektrolyty; 
vitamín E 0,25g; vitamín C 2g; citronová 
kyselina 5g; Extrakt z řebříčku obecného 5g.

SLOŽENÍ VÝROBKU

Komponent A (v 1 kg):
Izolát bílkoviny + egzogenní aminokyseliny + glukóza 
celkem 670g; HMB 75g; butafosfan, L-glutamin, taurin, 
cholinchlorid, betain, lecitin, inozitol, chlorid železitý 
celkem 167g; L-aspartát hořečnatý a L-aspartát 
zinečnatý 1,95g; vitamín B6 130mg; vitamín B12 1mg; 
ostropestřec mariánský, zlatobýl obecný, pýrovník 
celkem 45g; mikroprvky 3g.

SLOŽENÍ VÝROBKUSLOŽENÍ VÝROBKU

SLOŽENÍ VÝROBKU

Komponent BKomponent A

1 dávka – voda 20 g 60 g

2 dávka – voda 20 g 30 g

3 dávka – krmivo 20 g -

20 g -4-5 dávka – krmivo

Komponent BKomponent A

1 dávka – voda 20 g
(4 naběračky)

20 g
(4 naběračky)

60 g
(10 naběračky)

30 g
(5 naběračky)

20 g
(4 naběračky)

20 g
(4 naběračky)

2 dávka – voda

3 dávka – krmivo -

-4-5 dávka – krmivo

V letovém sportu klíčovou roli hrají holubí játra.
V tomto orgánu se koná vĕtšina promĕn, jež 

poskytují ptákům energii pro let. Po závodu je
nutno ho regenerovat a odlehčit mu. Právĕ

proto tak hodnĕ preparátu z letové linie
obsahuje složeniny povzbuzující játra.

VÍTE, ŽE...

BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

210 g

310 g
2-4 lety pro 50 holubů
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Úspĕšná obnova mezi závodyREVITALREVITAL

REVITAL to je to regenerační přípravek určený pro použítí mezi závody. O přestávce holubí musí rychle znovu 
získat plnou sílu. Často mají na to jenom nĕkolik dní. Proto je moc důležité maximalnĕ využit této doby a posky-
tnout holubům složeniny, jež redukují únavu a obnovují kondici. REVITAL obsahuje extrakty a oleje z bylin, jež 
se od století používají v rekonvalescenci a pro podporu kondice a obnovu rovnováhy. Kromĕ toho obsahuje 
rutin a vitamín C, což podporuje přírozené regenerační schopnosti ptáka a zvĕtšuje jeho odolnost, ohroženou 
z hlediska nedávné námahy.

REVITAL je to výrobek, jenž zkracuje dobu odpočinku a zlepšuje výkonnost organismu. Odstraňuje pocit únavy 
u holubů a zvĕtšuje šanci na dobrý výsledek následného závodu i když předchozí byl pro nĕ tĕžký. REVITAL je 
to také skvĕlá pomoc po nemocích a výborný způsob na ulehčení rychlého návratu k zdraví.

VLASTNOSTI A PŮSOBENÍVLASTNOSTI A PŮSOBENÍ

Rostlinné sloučeniny z 10 bylin, mimo jiné z:
aloe, jinanu, ženšenĕ pravého, meduňky, třezalky, 
pampelišky lékařské, ostropestřce mariánského; vitamín C; 
rutin. REVITAL neobsahuje nosiče – 100% složení tvoří 
účinné látky!

SLOŽENÍ VÝROBKUSLOŽENÍ VÝROBKU

REVITAL podávejte s krmivem mezi následnými závody pro obnovu formy. Můžete ho také používat u jiných 
chovných skupin. Výrobek určitĕ bude mít prospĕšný vliv na ptáky v rozmnožovacím období a na mláďata. REVITAL 
můžete také podávat po nemocích.  Vaši ptáci rychleji znovu získají síly, a obsažené v preparátech byliny podporu-
jící fungování jater omezí důsledky podávání léků.

INDIKACE A DÁVKOVÁNÍINDIKACE A DÁVKOVÁNÍ

REVITAL podávejte v dávce 2,5 ml / 1 kg krmiva:
   Lety – ode dne návratu ze závodu po dobu 3-4 dní (1-2 první dávky    
   by mĕly být dvojité) 
   Rekonvalescence po nemocích – po dobu 5-7 dní
   Posilení organismu v libovolném období – po dobu 5-7 dní

REVITAL můžete podávat dohromady s jinými 
preparáty. Jeho složení nenaruší působení 
vitamínových či minerálních smĕsí.

UPOZORNéNÍ!

BALENÍ A VÝKONNOSTBALENÍ A VÝKONNOST

1 balení = 1000 holubů

1 balení = 2000 holubů

125 ml

250 ml

4 lety pro 50 holubů

8 letů pro 50 holubů
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Letové programyKRÁTKé ZÁVODY – do 350 km

Program na lety do 350 km se zakládá na na smĕsích ze serie SPRINT, jež jsou určené pro krátké distance. Tyto 
preparáty obsahují komplet energetických a podpůrných složenin a také elektrolyty. Kromĕ toho pro zajíštĕní 
holubům volného čerpání kyslíku doporučujeme podávat před a po závodu přípravek určený pro dýchací ces-
ty. Letový program bere také v úvahu stálé povzbuzování jater a profylaxi pro trávicí soustavu. V tabulce níže 
uvádíme příkladové dávkovací schéma.

              - SPRINT Forma podávejte s krmivem a doplňkem preparátu na játra HEPATIC. Můžete také 
přidat 7-OILS, není to ale nutné. Podávejte takovou smĕs v průbĕhu 1-2 dní před závodem, v závislosti na formĕ 
holubů a obtížnosti závodu. Důležité je podat SPRINT Formu v den košování. Podejte ho s vodou a postarejte 
se o to, aby holubi vypili tekutinu. Před velmi krátkým letem stačí podat výrobek jednou v den košování.

          - Po návratu holubů ze závodu podejte jim vodu se SPRINT Regenerem (A + B) a INHALIC. Pamatu-
jte si, že tato smĕs je kompletním souborem potřebných složenin. Nepřidávejte už k tomu elektrolyty, glukózu, 
med atd. Následného dne po závodu podejte holubům s krmivem SPRINT Regener (pouze komponent A).
V pozávodním období přidávejte k zrní REVITAL.

    -  1-2 krát za týden se doporučuje podávat probiotikum a multivitamínovou smĕs. V této chvíli 
nemáme takové výrobky v nabídce, proto podejte holubům ty, které jste dosud používali.

PŘED ZÁVODEMPŘED ZÁVODEM

PO ZÁVODUPO ZÁVODU

CO NAVÍC ?CO NAVÍC ?

UPOZORNéNÍ! Holubi, kteří jsou ve vysoké formĕ, mohou dostávat smĕsi ze serie SPRINT také před lety 
delšími než 350 km (do 450 km). Mají však lepší metabolismus, hromáždí více energie
v podobĕ glykogenu a jejich nejvyšší rovnovážný stav laktátu se vyskytuje pozdĕji.

DEN TÝDNE KRMIVO VODA

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

INHALIC

INHALIC

SPRINT Forma + INHALIC

SPRINT Regener A + B + INHALIC

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

2 dny před
závodem

ráno

večer

rano

večer

ráno

večer

ráno

večer

ráno

večer

večer

před
košováním

po návratu

1 den před
závodem

košování

návrat

1 den
po závodu

2 dny
po závodu

3 dny
po závodu

HEPATIC

HEPATIC

½ dávky SPRINT Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

½ dávky SPRINT Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

2x dávka REVITAL 

SPRINT Regener A + REVITAL  

REVITAL

REVITAL

REVITAL

HEPATIC

HEPATIC

Přesné principy dávkování jednotlivých výrobků naleznete na jim určených stránkách.
Název výrobku v uvozovkách znamená, že můžete ho podávat opcionálnĕ.

Pamatujte si, že dokonce
i nejlepší suplementy moc 
nepomůžou, jestli holubi 

nebudou dobře připraveni 
k závodům. Před sezónou 

provádĕjte tréninky a pečujte o 
zdraví ptáků.
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Letové programy LETY STŘEDNĔ DLOUHé, DLOUHé A MARATON

Program na dlouhodistanční lety se zakládá na na smĕsích ze serie MULTI. Kromĕ toho pro zajištĕní holubům 
volného čerpání kyslíku doporučujeme podávat před a po závodu přípravek určený pro dýchací cesty. Letový 
program bere také v úvahu stálé povzbuzování jater a profylaxi pro trávicí soustavu. V tabulce níže uvádíme 
příkladové dávkovací schéma.

                   – MULTI Forma podávejte s krmivem a doplňkem 7-OILS a HEPATIC. Délka trvání takove 
suplementace závisí na obtížnosti závodu a kondici ptáků.. Před lehčím závodem doporučujeme 1-2 dny, před 
tĕžším – 3-4 dny. Dávku byste mĕli zvĕtšovat postupnĕ. V den košování podejte MULTI Forma s vodou
a doplňkem INHALIC.
         – V první dávce vody podejte MULTI Regener (A + B) a INHALIC. Pamatujte si, že tato smĕs je kom-
pletním souborem potřebných složenin. Nepřidávejte už k tomu elektrolyty, glukózu, med atd. V následných 
dnech nadále podávejte MULTI Regener, a zmenšujte přitom postupnĕ dávku komponentu B. V závislosti na 
stavu holuba, který se vrátil ze závodu, 3-5 krát podejte MULTI Regener. V pozávodním období také přidávejte 
k zrní REVITAL.
    – 1-2 krát za týden se doporučuje podávat probiotikum a multivitamínovou smĕs. V této chvíli 
nemáme takové výrobky v nabídce, proto podejte holubům ty preparáty, které jste dosud používali.

DEN TÝDNE KRMIVO VODA

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

INHALIC

INHALIC

MULTI Forma + INHALIC

MULTI Regener A + B + INHALIC

4-ACIDS + MICRO Stop

MULTI Regener A + ½ B

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

2 dny
před závodem

3 dny
před závodem

ráno

večer

ráno

večer

ráno

večer

ráno

večer

ráno

večer

ráno

večer

ráno

večer

večer

před
košováním

po návratu

1 den
před závodem

košování

návrat

1 den
po návratu

2 dny
po návratu

3 dny
po návratu

4 dny
po návratu

MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

½ dávky MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

½ dávky MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

2x dávka REVITAL 

2x dávka REVITAL 

MULTI Regener A + REVITAL

REVITAL (+ MULTI Regener A)

REVITAL (+ MULTI Regener A)

HEPATIC

HEPATIC

HEPATIC

HEPATIC

Pamatujte si, že dokonce
i nejlepší suplementy moc 
nepomůžou, jestli holubi 

nebudou dobře připraveni 
k závodům. Před sezónou 

provádĕjte tréninky a pečujte
o zdraví ptáků.

Přesné principy dávkování jednotlivých výrobků naleznete na jim určených stránkách.
Název výrobku v uvozovkách znamená, že můžete ho podávat opcionálnĕ.

PŘED ZÁVODEMPŘED ZÁVODEM

PO ZÁVODUPO ZÁVODU

CO NAVÍC ?CO NAVÍC ?
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Letové programyLETY MLADÝCH HOLUBŮ

Letový program HapLabs pro mladé holuby ze zakladá na stejných principech jako popsané na předchozích 
stránkách programy pro dospĕlé holuby. Ponĕvadž holoubata nejčastĕji letají na krátkých distancích, v níže 
uvedené tabulce jsou preparáty ze serie SPRINT. Avšak když mláďata letí na delší trať, klidnĕ můžete jim podat 
MULTI Formu a MULTI Regener.

                    –   Podávejte ptákům smĕs Forma s doplňkem HEPATIC. Můžete ji také namíchat s 7-OILS. Pokud 
jde o délku doby podávání, necháváme rozhodnutí na chovateli (nĕkteří jsou proti nadměrné suplementaci 
mláďat). V den košování však stojí za to podat Formu s vodou (nezbytnĕ s INHALIC).

         – Jednejte analogicky jak v dvou zbývajících programech. Na začátku voda + Regener + INHALIC. 
Potom REVITAL v krmivu a pokračování v podáváním Regener v závislosti na kondici ptáků.

                  - Z ohledu na vysokou citlivost mladých holubů je nutno rozšířit jejich program o pravidelné podávání 
ochranných preparátů. Pro zabezpečení dýchacích cest podávejte ve vodĕ smĕs INHALIC + FUNGI Stop. Dýchací 
soustavu chraňte pomocí MICRO Stop + 4-ACIDS a GASTRIC + HEPATIC. Nezapomeňte také na osazování 
organismů holubů dobrými bakteriemi! V dietĕ mlaďat by nemĕl chybĕt také VITAL Junior, který z ohledu na 
obsah  β-glukanů bude stimulovat jejich odolnost.

MEZI ZÁVODYMEZI ZÁVODY

Přesné principy dávkování jednotlivých výrobků naleznete na jim určených stránkách.
Název výrobku v uvozovkách znamená, že můžete ho podávat opcionálnĕ.

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

INHALIC + FUNGI Stop

INHALIC + FUNGI Stop

SPRINT Forma + INHALIC

SPRINT Regener A + B + INHALIC

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

4-ACIDS + MICRO Stop

2 dny
před závodem

ráno

večer

ráno

večer

ráno

večer

ráno

večer

ráno

večer

večer

před
košováním

po návratu

1 den
před závodem

košování

návrat

1 den
po návratu

2 dny
po návratu

3 dny
po návratu

VITAL Junior + HEPATIC + 7-OILS

VITAL Junior + HEPATIC + 7-OILS

SPRINT Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

HEPATIC

2x dávka REVITAL 

SPRINT Regener A + REVITAL  

REVITAL

VITAL Junior + REVITAL + 7-OILS

VITAL Junior + REVITAL + 7-OILS

GASTRIC + HEPATIC

GASTRIC + HEPATIC

DEN TÝDNE KRMIVO VODA

PŘED ZÁVODEMPŘED ZÁVODEM

PO ZÁVODUPO ZÁVODU
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Prodejní  s í ť

Všechny zájemce o distribuci preparatů HapLabs pozíváme
k spolupráci! Prosíme o kontakt na telefonní číslo  +48 600 160 255
nebo email na adresu biuro@haplabs.com.
Všem chovatelům přejeme úspĕšné nákupy
a spokojenost s koupenými výrobky.

Tým HapLabs

Pokud nevíte, kde koupit výrobky nebo nemáte 
internet, abyste si prohlédli seznam prodejen – 
zavolejte na telefonní číslo +48 600 160 255 nebo 
+48 692 260 100. Zástupce HapLabs Vám posky-
tne všechny nezbytné informace.

Vždy aktuální seznam míst nabízejících výrobky HapLabs se nachází na internetových strankách naší firmy 
www.haplabs.com v sekci PRODEJ. Na grafické mapĕ Polska jsou vyznačeny prodejny, a v tabuli pod mapou 
jsou uvedeny jejich přesné adresy a kontaktní údaje. Informace o prodejnĕ se ukážou po kliknutí na značku, 
která odpovídá lokalizaci daného distributora označenĕho na mapĕ. Seznam internetových obchodů se nach-
ází pod mapou, v prvním řádku tabulky s adresami.

Nevedeme přímou maloobchodní prodej výrobků. Všechny zájemce prosíme aby si zvolili 
jednoho z naších distributorů.

Všechny chovatele, kteří mají zájem o nabídku HapLabs, pozíváme do prodejen na území celého Polska. Naše 
výrobky je možné najít v dobrých obchodech s preparáty pro holuby, u veterinárních lékařů a v internetových 
obchodech. Seznam naších distributorů se stále rozrůstá, tedy doufáme, že přes krátkou přítomnost na trhu 
naše nabídka bude dostupná v každém regionu Polska.

KDE JE MOŽNé KOUPIT VÝROBKY HapLabs?

MALOOBCHODNÍ PRODEJMALOOBCHODNÍ PRODEJ

UPOZORNéNÍ!

PRO DISTRIBUTORYPRO DISTRIBUTORY
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projekt: adamtomasiak@gmail.com, kom +48 510 613 370

HapLabs S.C.
Likusy 13, 11-041 Olsztyn

Polsko

PRODEJ A DISTRIBUCE
tel. tel. +48 600 160 255 / +48 692 260 100

e-mail: biuro@haplabs.com
 

INFORMACE O VÝROBCÍCH A POUŽÍVÁNÍ
tel. +48 511 562 382

e-mail: h.wasowicz@haplabs.com

MARKETING A ADMINISTRACE
tel. +48 794 378 003

e-mail: k.gudan@haplabs.com
 

FIREMNÍ ÚDAJE A ČÍSLO KONTA

NIP: PL739-378-68-79
Alior Bank S.A. 02 2490 0005 0000 4500 9879 1447


