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DOKŁADAMY NAWET 15 PLN
DO KAZDEGO zakupionego PRODUKTU
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WSPIERA POLSKICH HODOWCÓW
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Sprawdź
dlaczego HapLabs
to najlepszy wybór
Obserwujemy, że mimo niezaprzeczalnych zalet preparatów chemicznych, preparaty oparte na wysoko
skoncentrowanych ekstraktach z naturalnych surowców w dużej mierze ratują zdrowie naszych gołębi. Leki
chemiczne, np. antybiotyki właściwie zastosowane działają szybko i skutecznie. Nadużywane, powodują wiele
skutków ubocznych i sprzyjają rozwojowi chorób wywołanych przez czynniki zakaźne (grzyby chorobotwórcze,
pasożyty), które nie są na nie wrażliwe. Przekonało się o tym wielu hodowców, którzy długo nadużywając tzw.
„chemii”, borykają się teraz z chorobami, których już kolejnym antybiotykiem nie da się wyleczyć. Dla nich
na szczęście istnieje jeszcze duża grupa preparatów naturalnych, które działają wolniej, ale skutecznie i nie
wywołują skutków ubocznych.

Nie namawiam tu do rezygnacji ze stosowania jakichkolwiek osiągnięć medycyny. Namawiam, żeby
wykorzystywać wszystkie możliwe sposoby pomagające w utrzymaniu gołębi w zdrowiu, ale we właściwych
proporcjach. Aby te właściwe proporcje zachować, hodowca powinien zdawać sobie sprawę, że podstawą
w utrzymaniu hodowli powinny być środki naturalne. Odpowiednie dla konkretnej hodowli i sezonu
hodowlanego. Oczywiście, w obecnych czasach to nie wystarczy. Konsultacje i badania oraz szczepienia
przeprowadzone przez lekarza weterynarii powinny stanowić zaporę przed wtargnięciem do hodowli chorób
zakaźnych, których, niestety jest coraz więcej. Ale znów - wspomaganie szczepień, leczenia i regeneracji po
leczeniu powinny stanowić preparaty naturalne.
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Utrzymanie naszych pupili w dobrym zdrowiu w obecnych czasach jest trudnym zadaniem. Natomiast
osiągnięcie sukcesów we współzawodnictwie lotowym lub wyhodowanie okazów zachwycających
walorami wystawowymi, to bardzo trudna sztuka. Mimo wprowadzenia do powszechnego użycia
szczepionek zabezpieczających gołębie przed najgroźniejszymi chorobami zakaźnymi oraz antybiotyków
i chemioterapeutyków pomagających w zwalczaniu chorób bakteryjnych i pasożytniczych, nadal z dobrym
skutkiem korzystamy z naturalnych surowców pomagających w utrzymaniu w zdrowiu naszych hodowli.
Mają one wiele zalet:
wspomagają regenerację organizmu i ustalenie
w organizmie równowagi (homeostazy), stanu w
którym procesy życiowe przebiegają w optymalnych
warunkach
stymulują układ odpornościowy, który stanowi
naturalną zaporę i obronę przed czynnikami
zakaźnymi
dostarczają gołębiom koniecznych do życia
i prawidłowego funkcjonowania ich organizmu
pierwiastków, witamin, aminokwasów, enzymów
i innych substancji bioaktywnych, których w dzisiejszych
czasach brakuje w podawanej karmie

właściwości lecznicze produktów naturalnych nie
wywołują powstawania oporności na nie u bakterii,
grzybów chorobotwórczych i pasożytów
osobną grupę stanowią preparaty naturalne
zwiększające wydolność organizmu i odporność na
czynniki stresogenne, na które gołębie są narażone
w czasie lotów

Co roku z ciekawością i przyjemnością zapoznaję się z nowym katalogiem produktów naturalnych
produkowanych przez firmę HapLabs. Oprócz dokładnych opisów poszczególnych preparatów, hodowca
znajdzie tu bardzo dużo wiedzy jak dbać o zdrowie swoich gołębi przez cały rok. Jakich preparatów używać
w danym sezonie, jak wychować zdrowe młode i zabezpieczyć je przed chorobami oraz jak prowadzić gołębie
sportowe do sukcesów w najtrudniejszych lotach.
W swojej praktyce weterynaryjnej i we własnym gołębniku często stosuję preparaty firmy HapLabs.
Lek. wet. Andrzej Koralewski
w w w.haplabs.com
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Porady i wskazówki

Jak Dbać
o gołębie, aby
Nie miały sobie
równych
W HapLabs rozumiemy, że hodowca gołębi
to nie podawca ziarna i wody. To opiekun,
przyjaciel i trener. Często traktuje swoje ptaki
jak członków rodziny - troszczy się o nie, spędza
z nimi czas, dba o ich zdrowie i kondycję. Chce
zachwycać innych lub wygrywać w sportowej
rywalizacji. Z serią produktów HapLabs staje
się to jeszcze łatwiejsze. Starannie dobrane
i tylko naturalne składniki oraz dbałość o każdy
szczegół produkcji gwarantuje, że Twoi pupile
otrzymają skuteczne preparaty, a Ty zapłacisz
uczciwą cenę. Nie musisz przecież wspierać
rozwoju zagranicznych gospodarek, centrów
logistycznych czy agencji
reklamowych.
Możesz natomiast dać pracę polskim rolnikom
i producentom. Polska żywność słynie z jakości.
Dlaczego więc karmić gołębie czymś innym
niż najlepszymi składnikami uprawianymi
i zbieranymi w Polsce?
Twoje sukcesy są też naszymi sukcesami.
Dlatego każdego dnia pracujemy nad ofertą, aby
każdy z Was znalazł w niej coś dla siebie. Szukaj
naszych produktów w sklepach z produktami
dla gołębi lub zapytaj o nie lekarza weterynarii.
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Mariusz Kalandyk

utytułowany hodowlca gołębi pocztowych
Oddział Rzeszów

Z pewnością HapLabs proponuje najskutecziejsze
rozwiązania na rynku, a próbowaliśmy już wielu
produktów. Wielu moich kolegów hodowców,
którym polecę rozwiązania Haplabs bardzo szybko
widzą znaczącą różnicę w porównaniu ze stosowaniem innych środków. W hodowli wielu Mistrzów
znajdziecie produkty HapLabs, spróbujcie sami!!!

Tadeusz Białuski

utytułowany hodowlca gołębi pocztowych

Dzięki produktom HapLabs moje gołębie są zdrowe
i pełne sił. Dezynfekcja gołębnika i sanityzacja wody
jest teraz podstawą mojego sukcesu. Produkty są skuteczne i bardzo wydajne. Żadne inne im nie dorównują.

Przemek Król

utytułowany hodowlca gołębi pocztowych
Oddział Rzeszów

Preparaty HapLabs stosuję już od paru lat.
Pomagają mi utrzymać gołębie w super kondycji i są
niezastąpione, gdy dzieje się coś niedobrego. Nigdy
mnie nie zawiodły. Polecam każdemu, kto szuka
skutecznych produktów.

Krzysztof Stępień

utytułowany hodowlca gołębi pocztowych
Oddział Rzeszów

Systematycznie używam produktów od HapLabs. To
zdecydowanie najlepsze produkty na rynku. Kiedyś
spróbowałem innych, ale szybko wróciłem do Haplabs.
Tylko one naprawdę najlepiej działają. Polecam :)

W HapLabs chcemy wspierać Twoje gołębie na ziemi i w powietrzu. Razem zapewnimy Twojej hodowli to,
co najlepsze. Z polskich, naturalnych składników i na światowym poziomie jakości.
Zajmujemy się profesjonalnym żywieniem i opieką nad gołębiami, bo to nasza największa pasja; HapLabs
zajmuje się tylko tym i to się nie zmieni. Cała nasza wiedza i doświadczenie jest zamieniana w produkty,
receptury i sprawdzone porady, które przynoszą naszym docelowym klientom – czyli gołębiom – najwięcej
korzyści.
Tak, gołębiom. To nie literówka. To ptaki są tu w centrum uwagi. Podkreślamy to podejście, aby mogli
mieć Państwo pewność, że dokonują z nami samych dobrych wyborów.

4 DOBRE ARGUMENTY,
DLA KTÓRYCH WARTO
STOSOWAĆ
PRODUKTY HapLabs
Zdzisław Gaj

utytułowany hodowlca gołębi
pocztowych - Oddział Drezdenko

Lotuję od 2009 roku
w PZHGP. Stosowałem
komponenty dla gołębi różnych firm, jednak od 2016
roku zacząłem stosować
produkty Firmy HapLabs.
Lotowanie gołębiami dało
doskonałe wyniki. Gołębie
są zdrowe i wracają szybko z każdego lotu. Firma
HapLabs ma doskonałych
pracowników, którzy fachowo i sprawnie pomagają
w doborze suplementów
dla moich gołębi. Polecam
wszystkim Hodowcom Gołębi Pocztowych produkty
z Firmy HapLabs.

w w w.haplabs.com

1. Produkty HapLabs odpowiadają na SPECYFICZNE POTRZEBY gołębi w poszczególnych
okresach hodowlanych. Dzięki temu, że preparaty są tak ściśle zdefiniowane, zawsze wiesz
jaki środek podać w określonych okolicznościach. Masz też pewność, że Twoi podopieczni
otrzymują dokładnie takie składniki, jakie są im akurat najbardziej potrzebne. Bez zbędnego
obciążania ich organizmu.
2. Najbogatsza kompozycja i najwyższa koncentracja składników wśród preparatów dostępnych na rynku zapewnia wyjątkową SKUTECZNOŚĆ. Gwarantujemy, że produkty HapLabs mają
dokładnie taki skład, jak na etykiecie. Wiemy to, bo jesteśmy autorem i wyłącznym właścicielem
składów wszystkich produktów, które oferujemy.
3. Program profilaktyczny HapLabs oparty jest na substancjach ziołowych i bioaktywnych naturalnego pochodzenia, dzięki temu jest BEZPIECZNY dla ptaków. Są sytuacje w których antybiotyki są niezbędne. Jednak systematycznie stosowane metody naturalne dają długotrwałe
efekty i są dużo bezpieczniejsze.
4. Produkcja zlokalizowana w Polsce umożliwia kontrolę każdego aspektu wytwarzania i dystrybucji preparatów, przez co możemy zagwarantować ich najwyższą JAKOŚĆ. Od ekologicznych surowców aż po szklane opakowania. Przedkładamy solidność nad szybki zysk, bo zależy nam na długotrwałych relacjach z naszymi Klientami.
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12 PORAD ZWYCIĘZCÓW

Porady i wskazówki

Każdy hodowca ma swoje metody postępowania mające
doprowadzić go do sukcesu. Poznaj tajemnice ludzi, którzy
w hodowli gołębi osiągnęli mistrzostwo.
Hodowla Wiesława i Przemysława Mielczarków od wielu lat
należy do ścisłej czołówki polskich hodowli gołębi pocztowych. Wiesław i Przemysław to duet ojciec i syn, ale także
duet wielokrotnych Mistrzów Polski. Nie da się ukryć, że są
jednymi z najwybitniejszych polskich hodowców, co regularnie znajduje potwierdzenie w spektakularnych wynikach
lotowych.
Przygoda z gołębiami trwa w ich rodzinie już kolejne pokolenie, dziadek Wiesława, a pradziadek Przemysława zapoczątkował tę tradycję, która trwa do dziś… Patrząc jednak na obu
Panów, to nie tylko tradycja, to coś więcej, to po prostu pasja!
Ostatni sezon 2018 również pokazał, jak wielkimi hodowcami i mistrzami są nasi bohaterowie.
Podstawą dobrych wyników i wartościowego stada jest
przede wszystkim dobry materiał genetyczny, wypracowana metoda lotowania oraz właściwa troska i dbałość o ptaki. Ważne jest również żywienie. U Wiesława i Przemysława
Mielczarków ptaki są karmione jedną mieszanką ze zmiennym składem. Dbają, aby otrzymywały karmy z wysoką zawartością jęczmienia, karmy energetyczne oraz lotowe dla
wdowców. Suplementy budujące zdrowie gołębi, na których
Wiesław i Przemysław Mielczarkowie opierają swoją hodowlę sami kiedyś wytwarzali np. z warzyw, ziół zmieszanych
z ziarnem. Z biegiem czasu zaczęli testować różne preparaty
naturalne decydując się finalnie na markę HapLabs.
Dlaczego zaufali właśnie HapLabs? Ponieważ produkty te
odpowiadają na specyficzne potrzeby gołębi w poszczególnych okresach hodowlanych. Każdy z produktów ma swoje
przeznaczenie. Dzięki temu organizm gołębi nie jest przeciążony. Preparaty ponadto są pozyskiwane w warunkach laboratoryjnych i, co najważniejsze, dzięki szczegółowej etykiecie
dokładnie znana jest zawartość produktu.
Jak widać rozsądne podejście do tematu, czyli hodowla
bez chemii, właściwa opieka weterynaryjna i z pewnością
olbrzymie zaangażowanie i świadomość hodowcy przynosi ogromny sukces dla obu Panów. My jesteśmy oddanymi
fanami duetu Mielczarków, życzymy im samych sukcesów
i kibicujemy.

8

01

Dobry materiał
genetyczny

02

Właściwe typowanie
do lotów

03

Właściwa kondycja
i zdrowie

04

Przemyślana metoda
lotowania

05

Zbilansowana dieta
i odpowiednia
suplementacja

06

Wypracowanie własnego
programu hodowlanego

Poznaj sekrety hodowców gołębich czempionów, czyli sprawdzone sposoby
dające gołębiom wsparcie wtedy, kiedy go najbardziej potrzebują.
WYNIKI W SEZONIE 2018
MISTRZOSTWO POLSKI 2018

Zaangażowanie
i świadomość hodowcy
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KAT. C MISTRZOSTWO POLSKI 24,61 COEF.
KAT. B I V-CE MISTRZ POLSKI 28,01 COEF.
MISTRZOSTWO OKRĘGU CZĘSTOCHOWA 2018
KAT. A MISTRZ 40,75 COEF.
KAT. B MISTRZ 31,80 COEF.

Regularne badania
i kontrola zdrowia
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KAT. C MISTRZ 23,00 COEF.
KAT. D MISTRZ 95,55 COEF.
KAT. GMP MISTRZ 1874,97 PKT
KAT. H: I V-CE MISTRZ 252,23 COEF.
KAT. INTERMISTRZOSTWO: II V-CE MISTRZ 264,200 COEF.
KAT. M: II PRZODOWNIK 196,19 COEF

Selekcja gołębi po
sezonie
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KAT. A 1 LOTNIK 1,32 COEF.
KAT. C 2 LOTNIK 2,30 COEF.
KAT. B 2 LOTNIK 2,53 COEF.
KAT. LOTNIK TRADYCYJNY 2 LOTNIK 0,1 - 13 KON. 959,12 COEF.
KAT. C 3 LOTNIK 3,91 COEF.
KAT. A 3 LOTNIK 1,64 COEF.

Regularna obserwacja
i znajomość stada
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MISTRZOSTWO ODDZIAŁU CZĘSTOCHOWA 1 2018
KAT. ,,5 z 50” MISTRZ GOŁĘBIE DOROSŁE
KAT. ,,7 z CAŁOŚCI” MISTRZ GOŁĘBIE DOROSŁE
KAT. GMP MISTRZ 1874,97 PKT.
KAT. A MISTRZ 40,75 COEF.
KAT. B MISTRZ 31,80 COEF.

Systematyczność,
konsekwencja
i dbałość o stado

KAT. C MISTRZ 23,00 COEF
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KAT. D MISTRZ 95,55 COEF.
KAT. INTERMISTRZOSTWO MISTRZ 264,200 COEF.
KAT. ,, 8 z CAŁOŚCI” II V-CE MISTRZ GOŁĘBIE MŁODE
KAT. ,,8 z 15 TYPOWANE” 2 PRZODOWNIK GOŁĘBIE MŁODE
KAT. M 2 PRZODOWNIK 196,10 COEF.

Czystość i higiena
w gołębniku

w w w.haplabs.com
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MISTRZOSTWO SEKCJI RAKÓW
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA I 2018
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A gdybyś mógł
ograniczyć
stosowanie
ANTYBIOTYKów
u swoich gołębi
DUTRION TABLETS to dwukierunkowe działanie. Przede wszystkim gwarantuje czystą, wolną od zanieczyszczeń mikrobiologicznych wodę do picia,
dzięki czemu eliminuje zagrożenie związane z wprowadzaniem patogenów do
organizmu gołębi poprzez wodę, w której znajdują się niepożądane mikroorganizmy stanowiące realne i poważne zagrożenie dla zdrowia i kondycji ptaków. Druga korzyść wynikająca ze stosowania DUTRION TABLETS to eliminacja patogenów już obecnych w organizmie gołębia – często stanowiących
realny problem. Gołębie pijąc wodę z rozpuszczoną tabletką walczą z zakażeniami spowodowanymi przez bakterie, wirusy i grzyby, m.in. salmonellozę, kolibakteriozę (E. Coli), cirkowirozę, zakażenie gronkowcami (Staphylococcus aureus), streptokokozę Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus,
kokcydiozę (Eimeria), Ornitobacterium rhinotracheale, zakażenia grzybami
(Candida albicans, Aspergillus fumigatus), Mycobacterium smegmatis, Pasteurella multocida, Bordetella avium, koronawirusy, Avibirnavirus, Avipoxvirus i wiele, wiele innych.
Ditlenek chloru obecnie należy do najbardziej efektywnych dezynfektantów,
czyli substancji, których zastosowanie powoduje zmniejszanie liczby drobnoustrojów w dezynfekowanym materiale, poprzez niszczenie formy wegetatywnej mikroorganizmów. Konkurować z nim może jedynie ozon. Jon O2przenika do patogenu i wchodzi w reakcję ze znajdującymi się w cytoplazmie
aminokwasami, powodując śmierć mikroorganizmu. Zabija poprzez zakłócenie procesu transportu składników odżywczych przez ich ściany komórkowe
a nie przez zakłócenie procesów metabolicznych. Pozwala to na stosowanie
dwutlenku chloru w sposób ciągły bez konieczności zmiany środka bakteriobójczego, bo nie zachodzi proces nabierania odporności przez patogeny.
DUTRION TABLETS zdobył uznanie wśród hodowców ptaków na całym świecie. Z powodzeniem stosowany jest teraz także w Polsce.
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DUTRION TABLETS - nowoczesny preparat przeznaczony do stosowania z wodą do picia o szerokim
spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybów. Zawarty w nim ditlenek chloru umożliwia w wyniku przemian uzyskanie stabilnego jonu O2-. Mechanizm działania ditlenku chloru znalazł potwierdzenie
w raporcie Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO). Stosowany obecnie w hodowli gołębi daje naprawdę znakomite rezultaty. Skutecznie broni zdrowia ptaków, ogranicza śmiertelność, reguluje właściwą mikrobiologię jelit. Jest przy tym stabilny i bezpieczny. Konkurować z nim może jedynie ozon.

POZNAJ 10 KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH
ZE STOSOWANIA DUTRION TABLETS?
Gwarancja czystej mikrobiologicznie wody
Bezpieczna ochrona gołębi przed patogenami
Skuteczne obniżenie zachorowalności
Gwarancja bezpieczeństwa biologicznego
Selektywne działanie w układzie pokarmowym
Dezynfekcja wody poprzez zniszczenie bakterii, wirusów i grzybów
Sprzyja odbudowie naturalnej flory jelitowej
Obniża wartość pH w przewodzie pokarmowym
Nie wyjaławia przewodu pokarmowego
Posiada szerokie spektrum działania w kierunku patogenów

w w w.haplabs.com
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DUTRION TABLETS
Zdrowa i bezpieczna woda pitna dla gołębi

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
DUTRION TABLETS to innowacyjny, wysoko wyspecjalizowany
preparat stosowany w celu ochrony ptaków poprzez
sanityzację wody do picia. Zawiera w składzie bezpieczny
ditlenek chloru – niewpływający na smak i zapach wody
pitnej, a jedynie na jej czystość. To skuteczny produkt
o bardzo dużej efektywności, skutecznie poprawia jakość
mikrobiologiczną wody. Ditlenek chloru charakteryzuje się
silnym działaniem przeciwko wirusom, bakteriom i grzybom,
które powodują najczęstsze choroby występujące u ptaków
takie jak: ornitoza, kokcydioza, katar zakaźny, salmonelloza
(paratyfus), streptokokoza, paramyxowiroza, herpeswiroza,
ospa, trichomonoza, adenowiroza i cirkowiroza (choroba
młodych), aspergilloza i kandydoza.
Podawany z wodą pitną dezynfekuje ją działając selektywnie
– niszczy niepożądaną mikroflorę nie wyjaławiając wody ani
przewodu pokarmowego ptaków.

WSKAZANIA
Sanityzacja wody do picia dla gołębi
Ograniczanie zakażeń poprzez zanieczyszczoną wodę
do picia
Podczas zakażeń przewodu pokarmowego
Zabezpieczenie przy niedostatecznej czystości poideł
Ochrona przed najczęstszymi zakażeniami

Schemat podawania
PODAWAĆ Z WODĄ DO PICIA:
Profilaktycznie: 1 tabletka / 20 - 25 L wody do picia,
3 - 4 dni w tygodniu.
Zapobiegawczo: w okresie zwiększonego ryzyka zakażeń
(np. choroba młodych) 1 tabletka / 10 - 15 L wody do picia,
w podaniu ciągłym przez 3 - 4 dni.
Interwencyjnie: w przypadku wystąpienia zakażeń
1 tabletka / 5 L wody w schemacie 2 dni, przerwa 1 dzień
i ponownie 2 dni.
W razie potrzeby powtórzyć.

Dezynfekuje
wodę niszcząc

wirusy, bakterie
i grzyby

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

24

= 600 L wody

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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BIOASEKURACJA

duoCID
ZDROWY PRZEWÓD POKARMOWY

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
duoCID to dwufazowy preparat przygotowany specjalnie dla ptaków o szczególnych potrzebach żywieniowych zawierający w składzie zarówno zestaw kwasów organicznych, jak i standaryzowane
ekstrakty ziołowe. Stosowanie produktu wpływa na obniżenie pH
treści jelitowej i ograniczenie ilości bakterii chorobotwórczych
w jelitach. Dzięki właściwościom aktywnych składników w produkcie wspomaga skuteczną profilaktykę beztlenowców, żółtego
guzka, E. coli, Salmonella oraz Enterococcus. duoCID został stworzony z myślą o naturalnych metodach hodowli dających wspaniałe rezultaty bez obciążania organizmu gołębi zbędnymi substancjami. Skutecznie wpływa na poprawę zdrowia i kondycji oraz na
prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, ogranicza
biegunki, reguluje kwasowość w jelitach oraz kontroluje ilość i rodzaj bakterii, jakie w nich bytują.

Kiedy stosować ?
duoCID podawaj:
Aby obniżyć pH przewodu pokarmowego ptaków
Dla poprawy jakości mikrobiologicznej wody
Aby ograniczyć problemy z biegunkami
Dla wsparcia układu pokarmowego i stabilizacji
trawienia
W celu zminimalizowania ilości patogenów w jelicie
W okresach narażenia na stres, przy zmianie karmy

JAK stosować ?
Podawać przez cały rok, w sezonie lotowym, w czasie
lęgów, pierzenia, regeneracji: 5ml/ 1L wody pitnej 3 - 4
razy w tygodniu.

SYNERGIZM DZIAŁANIA KWASÓW ORGANICZNYCH I EKSTRAKTÓW ZIOŁOWYCH

EKSPERT
W CODZIENNEJ
PROFILAKTYCE

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

1 000 ml

1 = 4000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com

EKSPERT
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CHROME Stop
Zdrowe i wytrzymałe skrzydła

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
CHROME Stop to wysoce specjalistyczny produkt złożony
z substancji czynnych, których działanie chondroprotekcyjne
skutecznie ogranicza występowanie syndromu zwichrowanego skrzydła. Szczególnie zalecany dla gołębi sportowych
w okresie wiosennych treningów oraz lotów konkursowych,
jak również w samej terapii zespołu zwichrowanego skrzydła.
Skutecznie niweluje mikrouszkodzenia powstające podczas
intensywnego ruchu, ogranicza bolesność i powiększenia stawów. Głównym składnikiem preparatu jest kwas hialuronowy
(HA) - jego podstawowy czynnik nawilżający. Odpowiedzialny
jest za właściwą kondycję chrząstki stawowej oraz właściwy
skład płynu maziowego. Dodatek kolagenu przyspiesza regenerację polotową.

SKUTECZNOŚĆ
POTWIERDZONA PRZEZ
WIELU HODOWCÓW

Kiedy stosować ?
Dla prawidłowego rozwoju chrząstki stawowej
Nawilżająco i regenerująco chrząstkę stawową
Aby wspomagać leczenie mikrouszkodzeń stawów
Aby zapobiec mikrouszkodzeniom stawów
Dla kontroli występowania stanów zapalnych
Profilaktycznie jako ochrona obciążonych stawów

JAK stosować ?
2,5 ml na 20 gołębi. Rekomendowane podanie na karmę,
można także podać z wodą.
W trakcie wiosennych treningów: w dni treningowe,
przed i po treningu.
Kuracja po zimie: 3 dni z rzędu.
W trakcie sezonu lotowego: 1-2 dni przed lotem
(wieczorem) i 1 dzień po powrocie z lotu (dokładnie
obserwować ptaki).
Wspomagająco w leczeniu tzw. zespołu zwichrowanego
skrzydła - przy widocznej kontuzji: unieruchomić
skrzydła ptakom podejrzanym o kontuzję. Produkt
można stosować indywidualnie (bez rozcieńczania)
za pomocą strzykawki 0,2 ml do wola po karmieniu
przez okres 4-6 dni.

NAJBARDZIEJ
PRZYSWAJALNA
FORMA KWASU
HIALURONOWEGO
DLA STAWÓW

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

100 ml

1 = 800 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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EKSPERT

AKTIV
PRODUKT
form
Najwyższa
HASLO forma i wydolność

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
AKTIV form to specjalistyczny produkt dla gołębi, którego unikatowa formuła oparta jest na kombinacji dużej dawki aktywnego jodu
i żelaza z dodatkiem pierwiastków śladowych i witamin. Preparat
stosuje się w celu zwiększenie osiągów gołębi, co osiągamy dzięki pobudzeniu aktywności metabolicznej gołębi i zwiększeniu ich
wydolności poprzez pobudzenie procesów krwiotwórczych i produkcję czerwonych krwinek rozprowadzających tlen w organizmie
ptaków. Dzięki stosowaniu AKTIV form ptaki osiągają wysoką formę, kondycję i wytrzymałość.

dzięki unikatowej
formule zwiększa
osiągi gołębi

Kiedy stosować ?
AKTIV form podawaj:
Dla poprawy wyników lotowych
Aby zwiększyć wydolność oddechową
Dla podniesienia kondycji i wytrzymałości
Dla poprawy odporności na zakażenia

JAK stosować ?
Profilaktycznie: 2 ml na 1 L wody do picia.
W sezonie lotowym: 4 ml na 2 L wody do picia.
W okresie lęgów/ pierzenia: 1 ml na 1 L wody do picia
2 razy w tygodniu.
Dla młodych: 2 razy w tygodniu 5 ml na 3 L wody do picia.
Jako sanityzacja wody: 1 raz w tygodniu 1 ml na 1 litr
wody do picia.

ŚWIETNA
WYDOLNOŚĆ
LOTOWA!

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml

1 = 1250 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com

EKSPERT
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Muscul DRINK
Doskonały budulec mięśni

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
MUSCUL DRINK to specjalistyczny preparat zawierający najwyższej
przyswajalności płynny koncentrat izolatów aminokwasów
zawartych w WPC i BCAA. Dzięki temu uzyskujemy optymalną
proporcję aminokwasów egzo- i endogennych, z wyjątkowo
wysokim udziałem aminokwasów rozgałęzionych (BCAA)
i glutaminy. Taka suplementacja to gwarancja maksymalnego
przyrostu silnych i wytrzymałych mięśni. MUSCUL DRINK odgrywa
kluczową rolę w okresie lotów oraz podczas szybszej regeneracji
i odbudowy mięśni po wysiłku, jest także dużo bardziej efektywny
niż dostępne na rynku produkty z mleka w proszku czy serwatki.
Dodatkowo zawarte w produkcie wyselekcjonowane ekstrakty
ziołowe zwiększają strawność i wykorzystanie karmy.
Całość stanowi najbardziej wszechstronny produkt białkowy
w ofercie, który doskonale odżywia ptaki w trudnych okresach życia (rozród, pierzenie, odchów) oraz pozwala skutecznie budować
tkankę mięśniową dla uzyskania najwyższej siły i wytrzymałości.

Kiedy stosować ?
Jako doskonały budulec mięśni
W okresie szczególnie intensywnego wysiłku (loty
treningowe oraz loty konkursowe)
Celem szybszej odbudowy mięśni (regeneracja)
W okresie wzrostu młodych
W wymagających okresach życia (rozród, pierzenie,
odchów)

JAK stosować ?
Dorosłe: 2 ml na 1 L wody lub na 600 g karmy.
Młode: 1 ml na 1 L wody lub na 600 g karmy.
W okresie wzrostu i rozwoju młodych ptaków (cały okres),
Celem utrzymania sprawnych i wydajnych mięśni w okresie
lotów treningowych i konkursowych: 1-2 dni przed i po locie,
Okres rozrodu, pierzenia 3 razy w tygodniu.

IZOLATY AMINOKWASÓW
O NAJWYŻSZEJ
PRZYSWAJALNOŚCI

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

250 ml

1 = 2500 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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EKSPERT

POWER Speed
Ekstremalna siła i wytrzymałość

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
POWER Speed to specjalistyczny produkt złożony z substancji czynnych, które efektywnie podnoszą kondycję i wydolność ptaków w czasie trudnych lotów. Wysoka skuteczność
preparatu wynika z połączenia aktywnych biologicznie substancji stymulujących metabolizm gołębi, jak również produkcję energii w komórkach (adezynotrifosforan - ATP) oraz
lepsze wykorzystanie substancji energetycznych. Produkt zalecany jest również przy spadku siły i witalności w trakcie i po
przebyciu chorób bakteryjnych i wirusowych.

Kiedy stosować ?

eed podawaj:
Przed sezonem lotowym (budowanie formy, treningi)
W okresie lotów (przez 1-2 dni przed i po locie
konkursowym, ilość należy uzależnić od trudności lotu)
W trakcie spadku kondycji
Aby zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej (pamiętaj
o zwiększeniu tkanki mięśniowej. Stosuj Muscul drink)

JAK stosować ?

ekstremalna siła
i wytrzymałość
twoich gołębi

POWER Speed podawaj: 3-6 ml na 1 L wody lub 600 g karmy.
Ilość należy uzależnić od warunków pogodowych, dystansu,
formy i kondycji ptaków.

MAKSYMALNE
WYKORZYSTANIE
SIŁY TWOICH
GOŁĘBI

NIE ZAWIERA
ŚRODKÓW
DOPINGOWYCH !!!

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

250 ml

1 = 2000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com

EKSPERT
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EUFETIN No1
Ochrona przed rzęsistkami

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
EUFETIN to precyzyjnie skomponowany produkt oparty na biologicznie czynnych fitoncydach, czyli substancjach pozyskiwanych
z roślin wyższych hamujących rozwój mikroorganizmów oraz wywierających silny wpływ bakteriobójczy i bakteriostatyczny, które
dzięki swym specyficznym właściwościom stymulują do walki z
inwazją pierwotniaków oraz wzmacniają system immunologiczny gołębi, a także chronią organizm przed wnikaniem niekorzystnych czynników chorobotwórczych. Wysokie stężenia aktywnych
składników zapewniają odpowiednią skuteczność działania,
wspomagają leczenie, łagodzą przebieg zakażeń oraz zmniejszają
podatność na zachorowania. EUFETINNo1 przeznaczony jest do
stosowania w ograniczaniu populacji pierwotniaków z rodzaju
Trichomonas (żółty guzek), w krytycznych momentach hodowli –
narażenie na spadek odporności oraz stres, a także w czasie wysiadywania jaj i lęgów.
No1

Kiedy stosować ?
Osłaniająco w czasie ryzyka wystąpienia żółtego guzka
Aby zredukować ilość pierwotniaków
Wspomagająco w trakcie i po leczeniu
Dla podniesienia kondycji i zdrowotności
W celu poprawy odporności na zakażenia
Dla pobudzenia mechanizmów obronnych organizmu
Aby ograniczyć objawy i straty wywołane infekcją

JAK stosować ?
Profilaktycznie: ptaki bez oznak choroby: 2 ml/ 20 - 25
gołębi przez 3 – 5 dni, ptaki z podejrzeniem żółtego guzka:
3 ml/ 20 - 25 gołębi przez 5 – 7 dni.
W czasie wysiadywania jaj: 3 ml/20 - 25 gołębi przez 5-7 dni.
W czasie lęgów: 2 - 3 ml/20 -25 gołębi przez 3-5 dni w cyklu
co 3 tygodnie.

ROZWIĄZUJE
PROBLEMY
ŻÓŁTEGO GUZKA

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

250 ml

1 = 2000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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EKSPERT

Immuno factor
Doskonała odporność, kondycja i zdrowie

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Immuno
to bogaty kompleks aktywnych składników stworzony w celu poprawy funkcjonowania układu odpornościowego
gołębi. Skład produktu oparty jest na biologicznie czynnych fitoncydach o dwukierunkowym działaniu. Z jednej strony wspierają
system immunologiczny i stymulują do walki z zakażeniami, a z
drugiej chronią przed wnikaniem czynników chorobotwórczych
wykazując efekt bakteriobójczy, wirusobójczy i grzybobójczy.
Substancje czynne produktu zmniejszają podatność na zachorowania, wzmacniają skuteczność szczepień, łagodzą przebieg
infekcji skracając czas ich leczenia, a także wspomagają działanie
antybiotyków i łagodzą skutki ich podawania. Immuno FACTOR zaleca się stosować w krytycznych momentach hodowli, w trudnych
dla gołębi chwilach, takich jak przygotowanie do sezonu lotowego,
przed pierzeniem i rozrodem oraz w czasie zwiększonej podatności na infekcje.
FACTOR

Kiedy stosować ?
Immuno FACTOR podawaj:
Dla poprawy odporności na zakażenia
Dla podniesienia kondycji i zdrowotności
Dla wsparcia podczas infekcji
Dla pobudzenia mechanizmów obronnych
Dla wzmocnienia skuteczności szczepień
Przed lotami konkursowymi
W czasie regeneracji organizmu
W infekcjach wirusowych

JAK stosować ?
Immuno FACTOR podawaj w ilości 1 ml / 1 L wody
Dla podniesienia odporności: przez 14 dni.
W czasie zwiększonego narażenia na infekcje: przez
7 - 10 dni.
Przed sezonem lotowym: przez 14 dni (także przed
lotami młodych).
W okresie szczepień: przez 5 dni przed i 5 dni po
szczepieniu.
Po lotach, przed okresem pierzenia: przez 10 - 14 dni.
U par lęgowych podczas wysiadywania jaj: przez 7 dni.

NAJLEPSZY
STYMULATOR
ODPORNOŚCI

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml

1 = 2500 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com
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KOKCINUM Forte
kokcydioza pod kontrolą

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
KOKCINUM Forte to wysoce specjalistyczny naturalny środek
(nieantybiotykowy), wspomagający walkę z inwazjami
pierwotniaków należących do rzędu Coccidia, rodzaju
Eimeria sp. kokcydioza jest jednym z najczęstszych patogenów
obniżających odporność i kondycję gołębi, co jest czynnikiem
otwierającym drogę dla innych zakażeń (salmonelloza,
kolibakterioza, paramyksowiroza, cirkowiroza, trichomonoza).
Należy dążyć do stałego ograniczenia kokcydii w jelitach.
W sytuacjach stresowych (loty, wystawy, itp.) każdy czynnik
obniżający odporność powoduje, że nawet niewielka inwazja
może być przyczyną wybuchu choroby. Dlatego konieczne jest
okresowe profilaktyczne uwalnianie ptaków od kokcydii, nawet
w przypadku kiedy jest brak wyraźnych objawów klinicznych.

Kiedy stosować ?

UM Forte podawaj przy:
W przypadku obniżenia odporności
Wspomagająco w sytuacjach stresowych
Przy spadku szybkości lotowej
Przy stwierdzeniu przez lekarza weterynarii obecności
oocyst Coccidi w kale (+,++)
Aby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia
zakażeń wtórnych
Wspomagająco podczas leczenia zdiagnozowanej
kokcydiozy

JAK stosować ?

a karmę.
Kokcinum forte podawaj: 3 ml / 1 L wody (25 gołębi).
Produkt można podawać także na karmę.
Stany podkliniczne (bez widocznych objawów): przez
3-4 dni, co 3-4 tygodnie.
Stany kliniczne: przez 5 dni w podaniu ciągłym.

Zastosowanie produktu nie może zastąpić
leczenia kokcydiostatykami przed sezonem lotowym lub przy znacznym zakażeniu kokcydiami.

NIE WPŁYWA
NEGATYWNIE NA FORMĘ
LOTOWĄ GOŁĘBI

100 % NATURALNY PRODUKT

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml

1 = 1050 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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SUKCES HODOWLANY

LAXI Stop
Stop uciążliwej biegunce

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
LAXI Stop to wysoce specjalistyczny naturalny produkt, stworzony
by zahamować występujące biegunki fizjologiczne oraz łagodzić
ich negatywne skutki (odwodnienie). Właściwy dobór substancji
aktywnych pochodzenia roślinnego ma za zadanie zniwelować
wchłanianie wolnych toksyn niebiałkowych przez przewód
pokarmowy, z kolei toksyny białkowe są wiązane i usuwane drogą
jelitową. Właściwości ściągające kwasu taninowego zmniejszają
wysięk wody i elektrolitów do światła jelita oraz normalizują
funkcjonowanie błon śluzowych. Należy pamiętać, że szybkie
zahamowanie biegunki często nie jest równoznaczne z usunięciem
jej przyczyny, dlatego po jej ustąpieniu pamiętaj o zasiedleniu
przewodu pokarmowego (Super PROBIO), obniżeniu pH
treści pokarmowej (4-ACIDS) oraz utrudnieniu wzrostu bakterii
chorobotwórczych (MICRO stop).

PRZETESTOWANy !

Kiedy stosować ?

I Stop podawaj:
Przy wystąpieniu biegunek metabolicznych
Przy zatruciach i chorobach jelitowych
W celu przywrócenia prawidłowej perystaltyki jelit
Przy rozpoznaniach kolibakteriozy, salmonellozy,
syndromu adeno-coli i cirko-coli

JAK stosować ?

Stop podawaj w ilości:
LAXI stop podawaj w ilości:
Biegunka towarzysząca: 2 ml / 1 L wody przez 5-7 dni.
Biegunka pokarmowa: 2 ml / 1 L wody przez 3 dni.
Uporczywe biegunki: 3 ml / 1 L wody do ustąpienia
objawów.

stop

biegunce

SZYBKO
I SKUTECZNIE
WALCZY Z BIEGUNKĄ

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml

1 = 1560 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com
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Mechanizm działania cirkowirusów
Zachorowania młódków, połączone z dużą śmiertelnością, doprowadziły do rozpaczy niejednego
doświadczonego hodowcę. Stąd częste pytania, co
jest powodem takiej tragicznej sytuacji? Odpowiedź
obecnie jest dość prosta – powodem jest cirkowirus,
który występuje już u gołębi na całym świecie. Sam
wirus właściwie nie wywołuje żadnych objawów chorobowych, ale namnażając się (replikując) w komórkach układu odpornościowego, doprowadza do ich
uszkodzenia, a w efekcie do wystąpienia syndromu
„nabytego braku odporności”.

Wychowanie zdrowych, inteligentnych i zdolnych do
wyczynu młodych gołębi wymaga od dobrego hodowcy dużej wiedzy i systematycznej opieki nad nimi.
Brak lub znaczne obniżenie ich odporności spowodowane atakiem cirkowirusa sprawia, że młode gołębie są bardziej podatne na zakażenia. Doświadczenie
i testy terenowe potwierdziły wysoką skuteczność
działania preparatu CirkoVir w profilaktyce i wsparciu leczenia choroby młodych, bez potrzeby sięgania po niebezpieczne dla zdrowia gołębi antybiotyki
i inne leki chemiczne.

MECHANIZM DZIAŁANIA
WNIKNIĘCIE WIRUSA DO WNĘTRZA KOMÓRKI ROZPOCZĘCIE INFEKCJI
Wirus przyłącza się do błony komórkowej, a następnie przedostaje się do wnętrza komórki gospodarza.
WPROWADZANIE MATERIAŁU GENETYCZNEGO
WIRUSA DO KOMÓRKI GOSPODARZA
W komórce wirus zostaje rozłożony na kwas nukleinowy (materiał genetyczny wirusa – warstwa
wewnętrzna) i białko (otoczka wirusa - warstwa zewnętrzna). Uwolniony materiał genetyczny wirusa
(RNA lub DNA) zostaje wprowadzony do jądra komórki gospodarza.
NAMNAŻANIE WIRUSA – REPLIKACJA, POWSTAWANIE WIRUSÓW POTOMNYCH
Materiał genetyczny wirusa przejmuje kontrolę nad metabolizmem komórki, zmuszając
ja do wytworzenia wirusów potomnych.
LIZA KOMÓRKI (ROZPAD KOMÓRKI GOSPODARZA – UWALNIANIE WIRUSÓW
Wirusy potomne atakują komórkę gospodarza,
która ulega zniszczeniu i obumiera uwalniając
wirusy potomne, które zakażają kolejne zdrowe komórki.
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Cirkovir
Naturalna siła obronna

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
CirkoVir zawiera olejki i ekstrakty pochodzenia roślinnego
o wysokim stężeniu. Substancje aktywne jak fitoncydy i saponiny
(terpinen, chelidonina, cyneol, felandren, berberyna, himachalol)
między innymi zawarte w olejku z drzewa herbacianego, wyciągu
z glistnika jaskółcze ziele, lebiodki pospolitej (tymol, karwakrol)
i eugenolu wykazują działanie antybakteryjne i antywirusowe.
Substancje aktywne pochodzenia roślinnego mogą stanowić
skuteczne wsparcie i alternatywę w walce z bakteriami i wirusami
w hodowli gołębi.

Kiedy stosować ?
CirkoVir podawaj:
Przy wystąpieniu syndromu adeno–coli i cirko–coli
Przy zatruciach i chorobach jelitowych
Podczas biegunek metabolicznych
W celu przywrócenia prawidłowej perystaltyki jelit
Wspomagająco w leczeniu adeno–coli i cirko–coli

JAK stosować ?

•SYNERGistyczne działanie
•skoncentrowana dawka

CirkoVir podawaj w ilości:
Interwencyjnie:
Zawsze z antybiotykiem: 1 ml / 1 L wody pitnej
w czasie podawania każdego leku.
Profilaktycznie:
W wodzie do picia: 1 ml / 1 L wody pitnej w ciągłym
podaniu przez okres 3 - 7 dni.

•skuteczna ochrona

WSPARCIE
W ADENO-COLI
i CIRKO-COLI
Chroń swoje
stado
naturalnie

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml

1 = 2500 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com

SUKCES HODOWLANY
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SANBIOTICX
Siła aktywnych fitoncydów i saponin

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
SANBIOTICX to mieszanka aktywnych fitoncydów i saponin
o silnych właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Mają one działanie bójcze wobec szerokiej gamy
patogenów chorobotwórczych dla gołębi i ptaków ozdobnych
(niszczy bakterie Gram dodatnie oraz Gram ujemne). Działanie
SANBIOTICX jest wynikiem odpowiedniej kompozycji stabilnie
aktywnych fitoncydów (terpinen, chelidonina, cyneol, felandren, berberyna, himachalol), które wykazują znacznie wyższą
skuteczność antybakteryjną i antywirusową, niż preparaty
oparte na pojedynczych substancjach czynnych lub samych
olejkach czy ekstraktach. SANBIOTICX jest szczególnie wskazany w zakażeniach przewodu pokarmowego oraz układu
oddechowego, ponieważ w sposób naturalny wspomaga aktywne działanie antybiotyków, a jednocześnie łagodzi negatywne skutki ich podawania.
SANBIOTICX powinien być stosowany zawsze kiedy podajemy
antybiotyki, aby zwiększyć ich skuteczność i osłonić
organizm ptaka przed negatywnymi konsekwencjami.

Kiedy stosować ?
Aby naturalnie wspomagać odporność organizmu
w kierunku adenowirozy (choroba młodych)
Podczas zakażeń bakteryjnych (m.In. E.Coli, Salmonella,
clostridium, enterococcus)
W trakcie problemów z przewodem pokarmowym
(walczy z biegunką na tle zakaźnym)
Podczas infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych
Osłonowo w okresie infekcji wirusowych (celem
uniknięcia powikłań bakteryjnych)
Interwencyjnie do momentu uzyskania antybiogramu
Wspomagająco w trakcie antybiotykoterapii i po jej
zakończeniu

JAK stosować ?
Interwencyjnie:
Zawsze z antybiotykiem: 1 ml / 1 L wody pitnej
w czasie podawania każdego leku.
Profilaktycznie:
W wodzie do picia: 1 ml / 1 L wody pitnej w ciągłym
podaniu przez okres 3 - 7 dni.
W oprysku: naturalna dezynfekcja (obiekt o powierzchni
50 m2): 8ml / 1 L ciepłej wody przez okres 2-3 dni rano
i wieczorem.

NAJLEPSZA OCHRONA
PRZED WIRUSAMI

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml

1 = 2500 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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FUNGI stop
Skutecznie zwalcza grzybicę

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
FUNGI stop to całkowicie bezpieczny, a jednocześnie skuteczny
produkt. Zawiera jod oraz składniki naturalne doskonałe
w ograniczaniu populacji grzybów spotykanych w hodowli gołębi
– Aspergillus sp. oraz Candida sp. Preparat zawiera także składniki
wspomagające organizm w obliczu schorzeń grzybiczych –
witaminę A, która wzmacnia bariery ochronne ustroju ptaka (błony
śluzowe). Regularne stosowanie takich substancji w oprysku
minimalizuje ryzyko wdarcia się do gołębnika, czy woliery
choroby grzybiczej. Podawany w wodzie do picia działa lokalnie
w miejscach bytowania grzybów, tj. w wolu, przełyku i jamie
dziobowej.

Kiedy stosować ?
FUNGI stop podawaj, aby:aj FUNGI stop aby:
Ograniczyć populację grzybów chorobotwórczych
(aspergillus sp., Candida sp.) Bytujących w środowisku
gołębi, jamie dziobowej, przełyku i wolu
Uchronić przed grzybicą sztuki młode, osłabione i po
kuracji antybiotykowej
Zabezpieczyć ptaki w przypadku skarmienia nieświeżej
karmy oraz wilgoci w gołębniku
Przeprowadzić dezynfekcję gołębnika i sprzętu (oprysk)

JAK stosować ?

Numer 1 w walce z grzybicą !

W wodzie do picia: 2,5 ml / 1 L wody przez 3-5 dni
w okresach narażenia na zakażenia grzybicze
i 1 x w tyg. u młódków (razem z INHALIC).
W oprysku: 1 x w tygodniu oprysk całego gołębnika
roztworem 25 ml / 100 ml ciepłej wody.

FUNGI stop to
najchętniej wybierany
przez lekarzy weterynarii
produkt z całej oferty
HapLabs.

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml
250 ml

1 = 1000 gołębi
1 = 2000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com

SUKCES HODOWLANY
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LEVEL UP
Naturalna regeneracja i wzmocnienie

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Unikatowy kompleks specjalnie dobranych składników o wielokierunkowym działaniu. Jedyny na rynku produkt o tak bogatym składzie, na który składają się elektrolity, anyż, witamina C, kwasy organiczne oraz mikroelementy. Dzięki takiej kompozycji substancji
aktywnych, stosowanie preparatu wspomaga regenerację po przebytych chorobach i biegunkach, utrzymuje homeostazę organizmu
oraz wzmacnia gołębie w każdym momencie zagrożenia. Obecność
w preparacie anyżu – silnego sensoryka – pobudza ptaki do poboru
wody, dzięki czemu straty elektrolitów i minerałów zostają szybko
uzupełnione. LEVEL UP stanowi idealne rozwiązanie w każdym
momencie spadku spożycia karmy (infekcje, okres wysokich temperatur, biegunki), niedopuszczając do osłabienia kondycji ptaków.
To również skuteczny produkt do stosowania w okresie lotów gołębi pocztowych. Przed lotami wzmacnia organizm, natomiast po
lotach szybko i skutecznie nawadnia, uzupełnia niedobory, a także
wykazuje pozytywny wpływ na przewód pokarmowy ptaków. Zalecany do stosowania i bezpieczny w każdym krytycznym momencie
hodowli.

Kiedy stosować ?
W celu wzmocnienia organizmu
Po przebytych chorobach i wysiłku fizycznym
W trakcie i po wystąpieniu biegunek
W okresie wysokich temperatur
W okresie lotowym – przed i po lotach
W celu poprawy kondycji ptaków
W stanach ogólnego wyczerpania
Po szczepieniach
W celu uzupełnienia elektrolitów

JAK stosować ?
Jedna saszetka 10 g / 4 L wody do picia (80 - 100 gołębi).

DOSKONAŁA REGENERacja
po lotach

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

10 g

1op. = 80 - 100 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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H 2 O Intensive

Maksymalnie skoncentrowany elektrolit

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
H2O Intensive to preparat dla gołębi i ptaków ozdobnych.
Składniki zawarte w produkcie poprawiają wchłanianie wody
z przewodu pokarmowego, szybko i skutecznie uzupełniają
niedobory mineralne i energetyczne. H2O Intensive zawiera
także witaminę C i E, które podnoszą zdolności adaptacyjne
gołębia i zapobiegają zatruciom komórkowym, które
często towarzyszą odwodnieniu. Należy go stosować
we wszystkich sytuacjach grożących odwodnieniem
i zaburzeniem gospodarki wodno-mineralnej organizmu
ptaków.

super
elektrolit

Kiedy stosować ?
Podczas wysokich temperatur otoczenia
W trakcie biegunek, aby nie dopuścić do
odwodnienia organizmu
Przed i po transporcie (loty, wystawy)
Przed i po lotach celem uzupełnienia płynów i soli
mineralnych

JAK stosować ?
Biegunka: 5 g / 2 L wody, 1x dziennie. Podawaj
do ustania biegunki +1 dzień.
Przed i po lotach: 5 g / 2 L wody w pierwszej wodzie
po powrocie z lotu.
Upały: 5 g / 2 L wody, 1 x dziennie.

UWAGA !
W słoiku znajduje się miarka dozująca.
Płaska łyżeczka = 5 g preparatu

WA ŻNE!
Jeśli stosujesz produkty
SPRINT Regener lub MULTI Regener, nie
podawaj dodatkowo H2O Intensive. Mieszanki serii Regener zawierają optymalną ilość elektrolitów.

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

320 ml

1 = 2560 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com

SUKCES HODOWLANY
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Hydrotec
Regeneracja, nawodnienie, równowaga

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
HYDROTEC to skoncentrowany preparat przygotowany specjalnie
z myślą o szczególnych potrzebach ptaków zawierający szereg specjalnie dobranych składników o wzmacniającym, regenerującym
i nawadniającym działaniu. Dzięki takiej kompozycji substancji aktywnych stosowanie preparatu wspomaga regenerację po wysiłku, po przebytych chorobach i biegunkach, utrzymuje homeostazę
organizmu oraz wzmacnia ptaki w każdym momencie zagrożenia.
Przywraca i utrzymuje równowagę osmotyczną komórek i wysyca
organizm wodą. Doskonale sprawdza się podczas upalnych dni. To
również skuteczny produkt do stosowania w okresie lotów gołębi
sportowych. Przed lotami wzmacnia organizm, natomiast po lotach szybko i skutecznie nawadnia oraz uzupełnia zapasy elektrolitów i soli mineralnych.

NOWOŚĆ !

Kiedy stosować ?
W okresie lotowym – przed i po lotach
W trakcie i po wystąpieniu biegunek
W okresie wysokich temperatur
W celu wzmocnienia organizmu
Po przebytych chorobach i infekcjach
W celu poprawy kondycji ptaków
Uzupełnienie zapasów elektrolitów i soli mineralnych

JAK stosować ?
W czasie upałów: 5 ml / 1 L wody przez okres trwania
upałów.
Podczas biegunki: 6 ml / 1 L wody przez okres trwania
biegunki.
W okresie lotowym: Przed lotem 6 ml / 1 litr wody dwa
razy dziennie lub dwa ostatnie dni przed lotem.
Regeneracja organizmu: 5 ml / 1 L wody przez 3 – 5 dni.

szybko przywraca
równowagę
w organizmie ptaków

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

500 ml

1 = 2000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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ENTEROVIT
Zdrowy przewód pokarmowy

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
ENTEROVIT to specjalistyczny, celowany produkt, którego głównym zadaniem jest ochrona wrażliwego przewodu pokarmowego ptaków oraz wspomaganie jego funkcjonowania i rozwoju,
kontrola biegunek i niestrawności, a także pobudzenie naturalnej
odporności organizmu. Preparat oparty jest na mieszaninie garbników i olejków eterycznych o silnym działaniu bakteriostatycznym i ściągającym. W przypadku biegunek chronią one przed utratą wody i elektrolitów oraz zagęszczają odchody. Przy zatruciach
pokarmowych zmniejszają możliwość przenikania toksyn z treści
pokarmowej do organizmu ptaków. Stosowanie produktu reguluje
podstawowe procesy fizjologiczne wpływające na wysoką kondycję i zdrowie ptaków.

Kiedy stosować ?
Dla prawidłowej pracy przewodu pokarmowego
Aby skutecznie oczyścić jelita
Dla kontroli występowania biegunek i niestrawności
Aby pobudzić naturalną odporność organizmu
Wspomagająco w przypadku infekcji jelitowych
Dla obniżenia ph przewodu pokarmowego (eliminacja
patogenów)

JAK stosować ?

NOWOŚĆ !

Kontrola niestrawności: 5 ml/ 1L wody przez 3 dni.
Oczyszczanie jelit: 6 – 8 ml/ 1L wody przez 3 – 5 dni.
Biegunki i niestrawności: 7 ml/ 1L wody do ustąpienia.

Kontrola
biegunek
i niestrawności

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

500 ml

1 = 2000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com

SUKCES HODOWLANY
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Super PROBIO
Naturalna odporność Twoich gołębi

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Super Probio to wysokiej jakości, nowoczesny probiotyk
stworzony dla gołębi. Zawiera liofilizat bakterii najkorzystniej
wpływających na organizm, budując jego odporność i ograniczając wzrost bakterii patogennych. Zawiera szczep wykazujący
odporność względem antybiotyków takich jak: amoksycylina,
doksycyklina, erytromycyna, gentamycyna, kolistyna, neomycyny, metronidazol, oxytetracyklina, streptomycyny.

Bakterie zawarte w preparacie:

Kiedy stosować ?
Zawsze w trakcie i po kuracjach antybiotykowych
W celu ochrony i odbudowy flory bakteryjnej
Okresowo celem zasiedlania przewodu
pokarmowego ptaków
W trakcie zaburzeń metabolicznych i przy
uporczywej biegunce
Przy zmianie typu karmy
Przed i po szczepieniu
W pierwszych dniach życia
Przy braku apetytu i spadku kondycji

• Stabilizują pozytywną florę jelitową
• Wypierają bakterie chorobotwórcze
• Wspomagają funkcjonowanie przewodu
pokarmowego
• Poprawiają zdrowotność i odporność

JAK stosować ?
1 saszetka (2g) na 5 L wody (125 gołębi).

Super PROBIO zawiera
7 różnych żywych kultur bakterii

Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium bifidum, Streptococcous salivarius sp.
Thermophilus, Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecium.

Uznany PRZEZ WIELU za

najskuteczniejszy

na rynku

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

2g

1 op = 125 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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Spirulina
Zdrowie, szybkość i siła

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
SPIRULINA to zielononiebieska alga z przed 3,5 miliarda lat, żyjąca w ciepłych wysokoalkalicznych wodach oceanicznych, zwana
„zielonym złotem”. Jest nieocenionym źródłem pełnowartościowego białka z zestawem 18 aminokwasów oraz łatwo
przyswajalnymi minerałami i witaminami. Jest bogatym źródłem enzymów i kwasu gamma-linolenowego (GLA), łatwo
przyswajalnego żelaza, potasu, selenu, witaminy E, witamin
z grupy B, chlorofilu oraz fitocjanin.

JAK stosować ?
1 tabletka na jednego gołębia.

Profilaktycznie: raz na 2 tygodnie.
Pierzenie: 2 razy w tygodniu.
Łączenie w pary: 2 razy w tygodniu.
Loty krótkie i młodych: w dniu koszowania.
Loty średnio- i długodystansowe: dzień przed
koszowaniem i w dniu koszowania.

W przypadku lotów ciężkich (np. niekorzystne warunki
atmosferyczne) porcję można podwoić.

Dlaczego warto stosować ?
Wzmacnia odporność i zdrowotność
Poprawia witalność i kondycję
Polepsza szybkość lotową i koncentrację
Działa antybakteryjnie i antywirusowo
Ogranicza negatywne oddziaływanie środowiska
Wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn
Uzupełnia dietę ptaków w wysoko przyswajalne
aminokwasy
Poprawia płodność
Regeneruje komórki centralnego układu nerwowego
Wspomaga wzrost i rozwój
Wspomaga procesy trawienne i metaboliczne
organizmu

DOSKONAŁE ŹRÓDŁO NIEZBĘDNYCH
SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH
SEKRET WIELU
HODOWCÓW
~ ZIELONE ZŁOTO ~

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

1 zawiera 260 tabletek
1 dla jednego gołębia

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com
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Saccharomyces ++
Skuteczny, sprawdzony, niezawodny

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Saccharomyces to unikatowy preparat dla gołębi o specjalistycznym, wielokierunkowym działaniu. Przeznaczony jest do
detoksykacji karmy, oczyszczania przewodu pokarmowego
z toksyn, stymulacji strawności oraz skutecznej hepatoprotekcji. Znacząco wpływa na zdrowotność gołębi, poprawę ich
kondycji, wysoką formę lotową oraz rozwój młodych podnosząc ich odporność i łagodząc skutki działania czynników stresowych. Główny składnik produktu - drożdże Saccharomyces
cerevisiae stanowią źródło cennych białek, cukrów, soli mineralnych, witamin z grupy B, witaminy H oraz miedzi, żelaza,
cynku, jodu i selenu. Wykazują działanie probiotyczne i prebiotyczne równoważąc pożyteczną mikroflorę jelitową. Zawarte w składzie wyciągi i ekstrakty ziołowe wykazują silne działanie hepatoprotekcyjne oraz stymulujące odporność organizmu
w kierunku bakterii patogennych takich jak E. coli, Salmonella,
Clostridium.
++

Kiedy stosować ?
Dla adsorpcji i dezaktywacji szkodliwych mikotoksyn
Dla stabilizacji pracy przewodu pokarmowego
Dla usprawnienia pracy i wydolności wątroby
Aby poprawić odporność i zdrowotność gołębi
Dla kontroli składu mikroflory przewodu pokarmowego
W celu poprawy ogólnej kondycji gołębi

JAK stosować ?
Profilaktycznie: 15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy 2 razy
w tygodniu.
W okresie odchowu młodych: 15 g (1 łyżka stołowa) na
1 kg karmy 2 razy w tygodniu.
Loty: 15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy 1 razy w tygodniu
W czasie pierzenia: 15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy
2 razy w tygodniu.
Osłabienie, sytuacje stresowe: 15 g (1 łyżka stołowa) na
1 kg karmy 2 razy w tygodniu.

Drożdże
z pyłkiem
i ziołami

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

700 g

15 g / 1 kg karmy

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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ALLIUM 90
Super silny 90% ekstrakt z czosnku

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
ALLIUM to silnie skoncentrowany, 4-krotnie ekstrahowany wyciąg
z kilku gatunków czosnku z dodatkiem substancji aktywnych
pochodzących z żeń-szenia i jeżówki purpurowej. Czosnek jako
naturalny antybiotyk posiada silne właściwości przeciwbakteryjne,
przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniacze.
Specjalnie zagęszczony ekstrakt wykazuje znacznie silniejsze
działanie przeciwzapalne i immunostymulujące, niż własnoręcznie
wyciskany czosnek. Właściwości ekstraktu z czosnku są szczególnie
przydatne w profilaktyce chorób zakaźnych oraz w walce z toczącymi
się w stadzie infekcjami zarówno bakteryjnymi jak i wirusowymi.
ALLIUM 90 powinien być stosowany jako wspomaganie przy podawaniu antybiotyków lub po zakończeniu ich podawania.
90

Polski czosnek !

Kiedy PODAWAĆ ?
Podawaj ALLIUM 90 aby:
Naturalnie wspomagać odporność organizmu
Obniżyć możliwość wystąpienia zakażeń przewodu
pokarmowego (pochodzenia Mycoplasma sp., Clostridium
perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae, Staphylococcus sp., Eimeria sp.,
Coccidiosis sp.)
Wspomagać leczenie w przypadku wystąpienia
salmonellozy, mykoplazmozy, kolibakteriozy oraz
nekrotycznego zapalenia jelit
Zwiększać odpowiedź układu odpornościowego
w okresie szczepień profilaktycznych

JAK stosować ?
Zapobiegawczo: 1 ml / 1 L wody pitnej 3 razy
w tygodniu lub przez 3 dni w podaniu ciągłym. Taki
cykl podawania stosować nie częściej niż 2 razy
w miesiącu.
Interwencyjnie: 1,5 ml / 1 L wody pitnej przez 5 dni.
Podawanie łącznie z antybiotykami: 1 ml / 1 L wody
pitnej.
W przypadku wystąpienia kokcydiozy: 2-3 ml / 1 L
wody pitnej, przez 3 dni w podaniu ciągłym.
Zawartość substancji aktywnych 80%.

SIŁA ŚWIEŻEGO
CZOSNKU
NAJWYŻSZY POZIOM
ALLICYNY, AJOENU I DISIARCZKU
DIALLILU

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

250 ml

1 = 5000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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Megafoss amino
Siła witamin, aminokwasów i minerałów

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
MEGAFOS amino to wieloskładnikowy preparat ukierunkowany na utrzymanie gołębi w najlepszym zdrowiu i kondycji
w ciągu całego roku. Bogaty skład produktu obejmuje składniki
mineralne, aminokwasy oraz substancje aktywne stymulujące
procesy metaboliczne. Dodatek choliny usprawnia pracę i wydolność wątroby, karnityna pomaga gołębiom pocztowym
w osiąganiu lepszych wyników, natomiast w okresie lęgowym
dzięki połączeniu z selenem sprzyja zapładnialności jaj, lepszej wylęgowości i minimalizowaniu zamieralności zarodków.
Formuła MEGAFOS amino uzupełniona jest siarczanem miedzi, co minimalizuje ryzyko występowania grzybicy, natomiast
obecność cynku poprawia stan upierzenia ptaków. Tak skomponowany preparat ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich układów w organizmie gołębi i decyduje
o jego wydolności, sile mięśni, aktywności mięśnia sercowego
i odporności na niekorzystne działanie zewnętrznych czynników stresowych.

Kiedy stosować ?
MEGAFOS amino podawaj:
W celu wzbogacenia diety ptaków
Dla uzupełnienia i wyrównania niedoborów
W celu lepszego rozwoju młódków
Dla podniesienia kondycji i wytrzymałości
W celu wzmocnienia kośćca gołębi

JAK stosować ?
Profilaktycznie: 5 – 7,5 g na 1 kg karmy 2 – 3 razy w tygodniu.
Przygotowanie do lęgu: 10 g na 1 kg karmy 2 – 3 razy
w tygodniu.
Dla młodych: 5 g na 1 kg karmy 2 – 3 razy w tygodniu.
W czasie pierzenia: 5 – 10 g na 1 kg karmy 3 – 4 razy
w tygodniu.
Uwaga: ¼ miarki = 5g produktu, ½ miarki = 10g produktu

UWAGA!
Produkt szczególnie zalecany przed okresem
łączenia w pary,
dla młódków,
przed sezonem lotowym,
w okresie pierzenia.

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

750 g

1op. = 5000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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PARTITAL
Pełne, zdrowe i elastyczne pióra

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Wspomaga formowanie pełnych, zdrowych piór o wysokiej
elastyczności. Odpowiednia suplementacja w okresie pierzenia
jest szczególnie istotna, ponieważ niedożywienie i niedobory
prowadzą do defektów w budowie pióra. W sporcie lotowym
będzie to miało fatalne skutki w kolejnym sezonie. PARTITAL
zawiera optymalną ilość białka, minerałów i witamin oraz zestaw
ziół. Szczególnie starannie dobrano ilość kluczowych w okresie
pierzenia związków, tj. aminokwasów siarkowych (metioniny,
cysteiny), jodu, witaminy A, biotyny, krzemu i cynku. Zawarte
w produkcie zioła wspomagają pracę skóry i stymulują tworzenie
przez nią wytworów (w tym przypadku piór), a dodatkowo działają
wzmacniająco oraz regulują gospodarkę mineralną organizmu.
Właściwa suplementacja w tym okresie zapewnia prawidłowy
wzrost piór, co ma wpływ na właściwości aerodynamiczne nowego
opierzenia.

Kiedy i jak stosować ?
PARTITAL stosuj z wodą do picia - w ilości 1 ml / 1 L wody, 2-3 razy
w tygodniu lub na karmę w ilości 1 ml / 600 g przygotowywanej
karmy. Koncentrat Partital rozpuść bezpośrednio w 5 10 ml wody lub w produkcie (rekomendowane) Hepatic,
NaturalinStrong, lub 7-Oils, wymieszaj i polej na karmę.
Produkt należy stosować przez cały okres pierzenia.

WA ŻN E !
PARTITAL podawaj w celu zaspokajenia wysokiego
zapotrzebowania na substancje budulcowe i stymulujące wytwarzanie oraz formowanie pełnych,
zdrowych piór o wysokiej elastyczności.

pamiętaj! mocne i elastyczne pióra
są podstawą sukcesów lotowych
ZAWIERA
WYSOKOPRZYSWAJALNE
AMINOKWASY SIARKOWE

podawaj zawsze
w czasie pierzenia
OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml

1 = 2500 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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MICRO stop
Zdrowy przewód pokarmowy

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
MICRO stop jest w 100% naturalnym produktem zawierającym zioła, których substancje czynne ograniczają populację
bakterii i pierwotniaków chorobotwórczych w układzie pokarmowym. Regularne stowanie takich substancji zdecydowanie
zmniejsza ryzyko wystąpienia w stadzie między innymi bakterii z rodzaju Salmonella sp., E.coli i Staphylococcus sp.. Podstawą działania produktu jest obecność naturalnych związków
roślinnych, które zawierają substancje czynne o wielokierunkowym działaniu. Wykazują między innymi działanie bójcze
wobec mikroorganizmów atakujących gołębie (Eimeria sp,
Salmonella sp. E.coli, Clostridium), jednocześnie wzmacniając
naturalne systemy obronne ptaków. Dodatkową korzyścią jest
fakt, że w przeciwieństwie do kuracji antybiotykowej, substancje roślinne nie wyniszczają organizmu gołębia oraz nie
wywołują efektu lekooporności u mikroorganizmów chorobotwórczych. Dzięki temu MICRO stop z powodzeniem można
stosować regularnie i przez dłuższy okres, nie obawiając się osłabienia jego skuteczności.

Kiedy stosować ?
MICRO stop stosuj:
Aby utrzymać pod kontrolą populacje mikroorganizmów
chorobotwórczych, takich jak Eimeria sp, Salmonella sp,
E. coli, Clostridium
Aby zapewnić prawidłowy skład flory jelitowej
Szczególnie wskazany u młódków oraz sztuk osłabionych,
u których naturalne mechanizmy obronne są
niewystarczające
Wspomagająco w przebiegu takich chorób jak:
salmonelloza, kokcydioza, ornitoza oraz przy biegunce

JAK stosować ?
Profilaktycznie: 2 ml / 1 L wody, 2 - 3 razy w tygodniu przez
1 dzień.
W okresach wzmożonego ryzyka oraz przy zaobserwowaniu objawów chorobowych: 4 ml / 1 L wody przez
1 dzień oraz 2 ml / 1 L przez kolejne 4 dni.
MICRO stop można stosować niezależnie od stanu zdrowia
gołębi, zarówno w stadach wolnych od mikroorganizmów
chorobotwórczych, jaki i w stadach zakażonych. Podawanie
preparatu u nosicieli w podklinicznych stanach daje bardzo
dobre efekty, a jednocześnie ogranicza podatność na zakażenia
zdrowej części stada.

WAŻNE!

Dla wzmocnienia
efektu podawaj
w jednej wodzie z 4-ACIDS

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml
250 ml

1 = 1250 gołębi
1 = 2500 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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4-ACIDS
Najlepszy zakwaszacz na rynku

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
4-ACIDS to wieloskładnikowy preparat zakwaszający dla
gołębi i ptaków ozdobnych. Składniki produktu wykazują
wielokierunkowe działanie, którego podstawą jest obniżanie
pH przewodu pokarmowego oraz oddziaływanie bójcze na
bakterie gram-ujemne (G-) poprzez niszczenie ich błony
komórkowej oraz zakłócenie kompleksu enzymatycznego.
Obecność kwasów organicznych ogranicza namnażanie
bakterii chorobotwórczych w przewodzie pokarmowym, takich
jak Salmonella sp., Clostridium perfringens, E.coli. Poprawia
higienę wody, co jest szczególnie istotne w upalne dni. Wysoka
zawartość kwasów owocowych (cytrynowy, jabłkowy) znacząco
poprawia apetyt gołębi, zwiększa spożycie wody i karmy
oraz wspomaga procesy trawienne. Ptaki, które regularnie
otrzymują ten produkt dużo rzadziej cierpią na zaburzenia
trawienia (biegunki, infekcje jelitowe) oraz choroby przewodu
pokarmowego. 4-ACIDS wykazuje dużo wyższą skuteczność
obniżania pH niż ocet !!!

Kiedy stosować ?
W celu utrzymania prawidłowej pracy układu
pokarmowego oraz regulacji metabolizmu
Przy zmianie sposobu żywienia i po chorobach
leczonych antybiotykami, aby ograniczyć zaburzenia
równowagi jelitowej i odbudować florę bakteryjną
W przypadku problemów z trawieniem, przy
rozluźnionych odchodach oraz przy spadku apetytu
-AC

jak stosować ?

IDS stosuj:
Zmiany żywienia, po leczeniu: 2 ml / 1 L wody
przez 3 dni.
Stała profilaktyka: 2 ml / 1 L wody 2-3 x w tygodniu
przez cały rok.
Interwencyjnie (pogorszenie trawienia, spadek
apetytu): 3 ml / 1 L wody przez 3 dni.

CZY WIESZ ŻE ?

Ocet jabłkowy jest
produktem fermentacji
i może uszkodzić
żołądek. Lepiej zamiast
octu podawaj gołębiom
mieszaninę
czystych kwasów
organicznych.

WA ŻNE !
Przy ilości 2 ml / 1 L pH roztworu = 5,5
Przy ilości 3 ml / 1 L pH roztworu = 4,5

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

250 ml

1 = 2500 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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Aminovit-max
Rozwój i siła

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Aminovit-max to kompleks witamin i aminokwasów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów metabolicznych. Suplementacja podnosi wytrzymałość wysiłkową oraz
kondycję. Bogate źródło witamin wpływa na maksymalny rozwój,
wzrost oraz regenerację organizmów gołębi. Dodatkowo zwiększa
odporność na zakażenia. Wysoka jakość stosowanych surowców
oraz właściwa proporcja poszczególnych składników, zapewnia
ich optymalne wchłanianie i wykorzystywanie.

Kiedy stosować ?
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania procesów
metabolicznych
Wspomagająco w okresach zakażeń bakteryjnych
i wirusowych
Dla prawidłowego wzrostu i rozwoju młódków
W okresie rekonwalescencji po leczeniu
antybiotykowym
W okresie lotów
Wspomagająco w okresie pierzenia
W sytuacjach stresowych

•poprawia kondycję
•wzmacnia organizm
•podnosi witalność
•utrzymuje zdrowotność

JAK stosować ?
Profilaktycznie: 2 ml na 1 L wody, 1-2 razy
w tygodniu.
Młódki: 2 ml na 1 L wody, 2 razy w tygodniu.
Wspomagająco w leczeniu: 3 ml na 1 litr wody, przez
okres kuracji.
W rekonwalescencji: 3 ml na 1 L wody, przez 2 - 3 dni
po skończonej kuracji.
Loty: 3 ml na 1 L wody, 2 razy w tygodniu.
Pierzenie: 2 ml na 1 L wody, 1 - 2 razy w tygodniu.
Sytuacje stresowe: 2 - 3 ml na 1 L wody.

NAJBOGATSZA

bomba witaminowa

w ofercie

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

300 ml

1 = 3000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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B Amino-max
Metabolizm i kondycja

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
B Amino-max to innowacyjna, wysokoskoncentrowana oraz
optymalnie zbilansowana kompozycja kompleksu witamin
z grupy B i aminokwasów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i przebiegu procesów biochemicznych. Suplementacja korzystnie wpływa na ogólną kondycję, zdrowie
oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Właściwe poziomy dostarczenia poszczególnych witamin
i aminokwasów wpływają stymulująco na prawidłowy wzrost
i rozwój gołębi.

idealny dla młodych ptaków
•Właściwy rozwój
•prawidłowy wzrost

Kiedy stosować ?
Podczas niedoborów witamin z grupy B
W celu poprawy metabolizmu
W celu poprawy kondycji
W celu prawidłowego funkcjonowania układu
nerwowego
Rekonwalescencja po leczeniu antybiotykowym
W okresie stresu

JAK stosować ?
Profilaktycznie: 2 - 3 ml na 1 L wody, 2 razy w tygodniu.
W rekonwalescencji: 3 ml na 1 L wody, przez 2 - 3 dni
po skończonej kuracji.
Sytuacje stresowe: 2 - 3 ml na 1 L wody.

•eliminacja niedoborów

KOMPLEKS
WITAMIN
Z GRUPY B
I AMINOKWASÓW

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

300 ml

1 = 3000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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VITAL Junior
Doskonałe zdrowie i silna odporność młódków

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
VITAL Junior to wieloskładnikowy produkt stworzony z myślą
o młodych gołębiach. Zawiera wysokowartościowe białko,
witaminy, zioła, mikro- i makroelementy oraz związki znane
z działania immunostymulującego.
Gołębie to ptaki niezwykle szybko rosnące – bardzo dynamicznie
przybierają na wadze, a kompletne opierzenie wytwarzają
w niespełna 6 tygodni. Stąd też już od pierwszych dni życia
ich potrzeby są ogromne. Podawanie VITAL Junior młódkom
w gnieździe daje pewność, że otrzymają wszystkie potrzebne do
wzrostu składniki. Pary lęgowe, które niejako „przy okazji” dostaną
preparat, również na tym skorzystają. Ogromną zaletą VITAL Junior
jest obecność w nim β-glukanów, wyciągu z cebuli oraz czosnku.
Składniki te stymulują odporność młódków i zwiększają ich szansę
na zdrowy wychów. Preparat można stosować bez ograniczeń
czasowych, w przeciwieństwie do preparatów zawierających
jeżówkę purpurową.

Kiedy i jak stosować ?
VITAL Junior podawaj z karmą w ilości 10 g / 1 kg, 2-3 x
w tygodniu. Stosuj w okresie od 2-go tygodnia po wykluciu
do 4-6 tygodni po odsadzeniu oraz w okresie lotów gołębi
młodych. Jako nośnik preparatu podawaj 7-OILS, jogurt lub
płynne preparaty ziołowe (np. HEPATIC, NATURALIN STRONG,
SEDOCHOLIUM).
VITAL Junior jest także odpowiedni na okres lotów. Podawany
2-3x w tygodniu jest ważnym źródłem białka, witamin oraz
sposobem na ochronę młodych gołębi przed infekcjami.
VITAL Junior jest znacznie bardziej wartościowy niż drożdże
piwne.

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ
MŁODYCH PTAKÓW !
WA ŻNE!
Stosując u młódków VITAL Junior
nie podawaj im dodatkowo
produktów zawierających cebulę
i czosnek. W okresie kuracji
poprawiającej odporność, opartej
na VITAL Immuno przerwij
podawanie VITAL Junior.

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

240 g
400 g

1 = 600 gołębi

1 = 1000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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VITAL Immuno
Wysoka odporność i doskonałe zdrowie

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
VITAL Immuno to wieloskładnikowy produkt stworzony
do stymulacji układu odpornościowego gołębi. Stymulacja
odporności zmniejsza podatność na zakażenia wirusowe
i bakteryjne, wzmacnia skuteczność szczepień oraz łagodzi
przebieg infekcji i skraca leczenie. VITAL Immuno zawiera
3 rodzaje związków aktywnych: β-glukany, zioła oraz pulę
składników wspomagających. β-glukany to sprawdzony środek
stymulujący makrofagi, czyli komórki, które „zjadają” obce dla
organizmu ciała (wirusy, bakterie, grzyby). Jeżówka purpurowa,
żeń-szeń i traganek zwiększają ilość białych krwinek we
krwi, podnoszą skuteczność ustroju w walce z wirusami oraz
przyspieszają podziały komórkowe (szybsza regeneracja,
dłuższa „młodość”). W puli związków wspomagających
znalazły się substancje, które stymulują rozwój narządów
układu immunologicznego (np. grasicy), pobudzają produkcję
przeciwciał oraz są niezbędne w walce z infekcjami.

Kiedy i jak stosować ?
VITAL Immuno podawaj w ilości 5 g / 1 kg karmy:
VITAL Immuno podawaj w ilości 5 g / 1 kg karmy:
W okresie szczepień: przez 5 dni przed i 5 dni
po szczepieniu. Przy szczepieniach utrwalających
wystarczy 5-7 dni.
Przed sezonem lotowym: przez 10 dni (także przed
lotami młodych).
Po lotach, przed okresem pierzenia: przez 10 dni.
U par lęgowych podczas wysiadywania jaj (zwiększy się
ilość przeciwciał w mleczku wola): przez 5-10 dni.
W dowolnym momencie roku, gdy w gołębniku jest
problem z powracającymi infekcjami: przez 10-14 dni.
Aby wymieszać VITAL Immuno z karmą nawilż ją 7-OILS,
jogurtem lub preparatem ziołowym (np. HEPATIC,
NATURALIN STRONG, SEDOCHOLIUM).
VITAL Immuno powinien być obecny w apteczce każdego
Hodowcy. Stała praca nad układem odpornościowym
to najlepszy sposób na utrzymanie gołębi w zdrowiu,
pozwoli to także ograniczyć leczenie chemią
i antybiotykami. Absolutnym obowiązkiem jest podawanie
immunostymulatorów w okresie szczepień, ponieważ
podnosi się wtedy ich skuteczność. VITAL Immuno powinno
się podawać zawsze przed ciężkimi dla gołębi chwilami,
czyli np. przed sezonem lotowym, pierzeniem czy
rozrodem.

WA ŻNE!

Dokładnie przestrzegaj zaleceń stosowania.
Między kolejnymi kuracjami VITAL Immuno
zachowaj minimum 4 tyg. przerwy. Podawanie
zbyt częste przyniesie skutek odwrotny od
oczekiwanego !

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

150 g
250 g

1 = 750 gołębi

1 = 1250 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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DNA Promotor
Doskonały rozród

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE

Kiedy stosować ?

Ważnym zadaniem hodowcy jest wspomaganie rozrodu
i podnoszenie wskaźników wylęgowości. DNA Promotor
zawiera pełen zestaw składników odżywczych, które
pokrywają zwiększone zapotrzebowanie ptaków w okresie
rozrodczym. Tylko dobrze odżywione pary dadzą zdrowe
pisklęta, a dodatkowo nie będą odczuwały zbyt dużego
„zmęczenia”. DNA Promotor zawiera zestaw ziół bogatych
w fitohormony, które regulują wydzielanie hormonów
rozrodczych ptaków. W preparacie obecne są także
witaminy, składniki mineralne i substancje o udowodnionym
wpływie na pracę układu rozrodczego samców i samic. Szczególnie
starannie dobrano poziom takich związków, jak witaminy z grupy
B, witaminę E oraz wapń i fosfor, ponieważ są to składniki kluczowe
dla powodzenia pracy hodowlanej i rozmnażania ptaków.
Regularne podawanie DNA Promotor pozwala uzyskać zdrowe
lęgi, wartościowe młódki oraz utrzymuje pary lęgowe w dobrej
kondycji.

DNA Promotor należy podawać samcom
i samicom w okresie lęgowym w celu:
Wspomagania zapłodnienia i wylęgowości
Poprawy jakości jaj i piskląt
Wytwarzania wartościowego mleczka
Regulacji zachowań godowych (kopulacja)

JAK stosować ?
DNA Promotor stosuj:
Z wodą do picia w ilości 1 - 2 ml / 1 L wody, co drugi
dzień w sezonie lęgowym lub
Z karmą 1 - 2 ml / 600 g karmy. Koncentrat DNA Promotor
rozpuść bezpośrednio w 5 - 10 ml wody lub w produkcie
NaturalinStrong, Hepatic lub 7-Oils, wymieszaj i polej
na karmę co 2-gi dzień w sezonie lęgowym.
Produkt podawaj: w okresie 2 tygodni przed łączeniem
w pary do 7-go dnia po wykluciu piskląt. U sztuk
rozpłodowych podawanie kontynuuj przez cały sezon lęgowy
(1 - 2 x w tygodniu).

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

250 ml

1 = 5000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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7-OILS
Bogactwo kwasów omega-3,-6 i -9

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
7-OILS to najbardziej złożony i bogaty preparat olejowy
dla gołębi i ptaków ozdobnych na rynku. Zawiera aż sześć
najbardziej wartościowych olejów roślinnych oraz tran.
Zawarte w preparacie nienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3,
omega-6 i omega-9) wzmacniają naczynia krwionośne,
udrażniają żyły, ułatwiają przepływ krwi i podnoszą siłę skurczu
mięśnia sercowego. Biorąc pod uwagę wyczynowość sportu
lotowego - dla gołębi jest to niezwykle istotne. Suplementacja
najwyższej jakości olejami poprawia wchłanianie wapnia,
wzmacnia i uelastycznia stawy oraz nawilża skórę i pióra.
Mieszanki kwasów tłuszczowych podawane w okresie pierzenia
nadają nowym piórom giętkość i sprężystość, cechy istotne
dla ich właściwości lotowych. Nienasycone kwasy tłuszczowe
i liczne izomery witaminy E to także doskonałe czynniki
zmniejszające podatność organizmu na bakterie i alergeny,
oczyszczają go i podnoszą odporność.

Kiedy stosować ?
Stosuj 7-OILS, aby:
Zapewnić prawidłową pracę układu krwionośnego
Poprawić elastyczność stawów i piór
Podnieść odporność ptaków
Dostarczyć energii przed lotami długimi
7-OILS należy podawać w celu utrzymania wysokiego
poziomu dobrych kwasów tłuszczowych w organizmie.
7-OILS to także doskonały nośnik sypkich preparatów
dodawanych do karmy. Natłuszcza ziarno, co pozwala na
dobre rozprowadzenie na nim sypkich suplementów.

JAK stosować ?

OILS podawaj w ilości 4-6 ml / 1 kg karmy:
7-OILS podawaj w ilości 4 - 6 ml / 1 kg karmy:
W okresie lotów – przez 1-2 dni przed lotem (razem
z preparatem MULTI Forma lub SPRINT Forma).
Młódki – 2x w tygodniu (razem z preparatem
VITAL Junior).
Pierzenie – 2x w tygodniu (razem z preparatem
PARTITAL).
W czasie lęgów - 2-3x w tygodniu (razem z preparatem
DNA Promotor).

W AŻNE !

ZAWIERA TRAN

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

250 ml

1 = 1400 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com
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NATURALIN STRONG
Zdrowie, kondycja i witalność

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
NATURALIN
to doskonale skomponowana mieszanina
ekstraktów z 18 ziół i warzyw, których substancje czynne efektywnie wpływają na poprawę ogólnej odporności i kondycji ptaków. Wspierają one proces odtruwania organizmu, przyspieszają wchłanianie witamin, minerałów i mikroelementów z karmy.
Sprawnie regulują i normalizują florę bakteryjną jelit, chroniąc
organizm przed uporczywymi biegunkami. Tak szerokie spektrum działania tej unikalnej kompozycji ziołowej zapewnia
utrzymanie gołębi w doskonałym zdrowiu i kondycji, zapewniając im jednocześnie witalność oraz lepsze zdolności hodowlane
i lotowe.
Najwyższą skuteczność w stosowaniu produktu takiego jak
NATURALIN STRONG uzyskuje się poprzez systematyczność i całoroczny okres stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem
najcięższych okresów dla gołębi (rozród, pierzenie, wychów
młodych oraz sezon lotowy).
STRONG

Kiedy stosować ?
NATURALIN STRONG został stworzony, aby:aby:
Aktywować naturalną witalność twoich gołębi,
Ograniczyć namnażanie drobnoustrojów
wywołujących biegunkę
Wspomagać wchłanianie i przyswajanie substancji
odżywczych z karmy
Ograniczać lokalny odczyn zapalny normalizując stan
i pracę błony śluzowej jelita
Wspierać w trakcie trwania antybiotykoterapii

JAK stosować ?
Profilaktycznie: 10 ml / 1 L wypijanej wody, 2-3 razy
w tygodniu.
Interwencyjnie: 10 ml / 1 L wypijanej wody przez 2-3
kolejne dni lub do ustąpienia objawów chorobowych.
Kuracja przed sezonem: 10 ml / 1 L wypijanej wody przez
10 kolejnych dni.
UWAGA: Produkt można stosować na karmę.

w 100%

NATURALNY
SUPLEMENT

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

1L

1 = 2500 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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Sedocholium
Hipertonik wątrobowy

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Sedocholium to doskonale skomponowana mieszanina zawierająca w swoim składzie cholinę, metioninę, sorbitol, witaminy z grupy B (B2, B12) oraz biotynę (witamina H). Substancje
aktywne zawarte w produkcie skutecznie regulują i wzmacniają pracę wątroby oraz proces jej regeneracji. Dodatkowo w okresach szczególnie intensywnych oraz w trakcie zaburzeń związanych z przemianami metabolicznymi, wpływają na utrzymanie
wysokiej kondycji organizmów ptaków.

Kiedy stosować ?
W okresie szczególnie intensywnego wysiłku (loty
treningowe oraz loty konkursowe)
Przy zaburzeniach w procesie pierzenia
W okresie kojarzenia w pary
W okresie rozpłodowym
Na poprawę jakości piór (odnowa)
Przy problemach przemian metabolicznych
(tłuszczy, białek)

JAK stosować ?

Zdrowa
i wydajna wątroba !

10 ml na 1 L wypijanej wody lub 10 ml
na 600 g karmy.
Po lotach: przez 1-2 dni.
W okresie rozpłodowym: 2-3 razy w tygodniu.
W okresie pierzenia: 2-3 razy w tygodniu.
Przy problemach metabolicznych: przez 3-5 dni.
Po kuracji antybiotykowej: przez 3-4 dni.

Substancje aktywne w produkcie:
•Poprawiają funkcjonowanie wątroby
•Regenerują i regulują pracę wątroby
•Wspierają w momentach obciążenia
•Poprawiają wydajność organizmu

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

1L

1 = 2500 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com

SUKCES HODOWLANY

45

ZIOŁOWA KURACJA OCZYSZCZAJĄCA
Program opiera się na pięciu naturalnych produktach ziołowych opartych na potężnej
dawce specjalnie dobranych ziół dobranych tak, aby działały dwukierunkowo. Część z nich
działa ochronnie i regenerująco na komórki, a kolejne działają odtruwająco i pomagają
w wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii. Zalecamy, aby przynajmniej raz do
roku przeprowadzić pełną, pięciostopniową kurację. Trwa ona około miesiąca. Jeśli czasu
jest mniej, można połączyć krok 2 i 3 poprzez podawanie HEPATIC i NEFRIC w jednej wodzie.
Między kolejnymi krokami zawsze rób 2 dni przerwy i podawaj gołębiom czystą wodę.
KROK 1:

GASTRIC - Celem tego kroku jest:

Usuwanie złogów ze ścian jelit i stabilizacja ich pracy. Wiązanie
toksyn, działanie osłonowe i niszczenie bakterii chorobotwórczych.

Czas kuracji: 5-7 dni. Można podawać z karmą lub wodą.

KROK 2:

HEPATIC - Celem tego kroku jest:

Wzmacnianie komórek wątroby i pobudzanie tworzenia nowych.
Dzięki temu podnosimy wydolność tego organu, poprawiamy
ogólny metabolizm gołębia oraz zdolność usuwania toksyn.
Czas kuracji: 5-7 dni. Można podawać z karmą lub wodą.

KROK 3:

NEFRIC - Celem tego kroku jest:

Pobudzenie pracy nerek, dzięki czemu podnosi się poziom filtrowania krwi i wychwyt toksyn. Dodatkowo stabilizowana jest gospodarka kwasowo-zasadowa organizmu oraz działanie odkażające na
drogi moczowe.

Czas kuracji: 5-7 dni. Można podawać z karmą lub wodą.

KROK 4:

INHALIC - Celem tego kroku jest:

Usuwanie zanieczyszczeń z dróg oddechowych. Pobudzanie pracy rzęsek i zwiększenie wydzielania śluzu przez komórki wyściełające.
Czas kuracji: 5-7 dni. Można podawać z karmą lub wodą.

KROK 5:

PARASEPT - Celem tego kroku jest:

Ochrona gołębi przed ryzykiem zachorowania, spadkiem odporności
i zatruciem wynikających z zarobaczenia. Aktywne substancje preparatu wykazują działanie wobec glist, kapilarii i tasiemców.
Czas kuracji: 5-7 dni. Można podawać z karmą lub wodą.
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GASTRIC
Oczyszczanie i stabilna praca jelit bez pasożytów

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
GASTRIC to w 100% ziołowy produkt, którego substancje
czynne oczyszczają przewód pokarmowy, stabilizują pracę
jelit oraz ograniczają problemy pokarmowe. Produkt zawiera
rozdrobnione części roślin oraz ekstrakty i olejki eteryczne. Bardzo
istotna jest troska o zdolność usuwania toksyn, oczyszczania
ścian jelit z nagromadzonych złogów, dzięki czemu osłaniamy
błony śluzowe i przywracamy prawidłową perystaltykę.
Podstawowe zastosowanie produktu to kuracja oczyszczająca po
zimie. Taka strategia zapewnia dobre przygotowanie gołębi do
nowego sezonu lotowego i rozrodczego. Drugim zastosowaniem
produktu jest wspomaganie przy szerokiej gamie problemów
z układem pokarmowym, takich jak: biegunka, zatrucia, choroby
pasożytnicze.

Kiedy stosować ?
Po zimie, aby oczyścić przewód pokarmowy
Pomocniczo w przebiegu chorób pasożytniczych
przewodu pokarmowego
W przypadku biegunek, aby wspomóc powrót do
prawidłowej pracy przewodu pokarmowego
W problemach żołądka i jelit, aby zredukować ilość
mikroorganizmów
Przy zatruciach pokarmowych i przedawkowaniu
leków, aby mechanicznie usunąć resztki szkodliwych
substancji ze ścian jelit
Pomocniczo u stad zagrożonych kokcydiozą
i salmonellozą oraz u młódków

JAK stosować ?
Oczyszczanie po zimie: 3 g / 1 kg karmy, 1x dziennie
przez 5-7 dni.
Przy problemach z układem pokarmowym,
zatrucia, pasożyty: 5 g / 1 kg karmy, 2x dziennie
przez 5-7 dni.
Młódki: 5g/1kg karmy, 1 x w tygodniu (razem z HEPATIC
lub NATURALIN STRONG lub SEDOCHOLIUM).

WA ŻNE !
Nie stosuj z olejem. Podawaj na karmę
zwilżoną wodą lub ziołami np. HEPATIC,
NATURALIN STRONG lub SEDOCHOLIUM.
GASTRIC można także
zaparzyć i podać w formie herbaty
(sposób parzenia: 3 miarki / 1 L wody).

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

120 g
220 g

1 = 750 gołębi

1 = 1375 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com
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hepatic
Skuteczna regeneracja i osłona wątroby

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
HEPATIC to mieszanina substancji aktywnych działających regenerująco i osłaniająco wątrobę gołębi i ptaków ozdobnych.
Substancje te pobudzają czynność wątroby oraz wzmacniają
błony komórek wątrobowych (działają ochronnie na hepatocyty). Dzięki temu poprawie ulegają wszystkie funkcje tego narządu, w tym np. zdolność odtruwania organizmu, ochrona przed
szkodliwymi substancjami (toksyny, wolne rodniki, leki) oraz
podniesie się ogólna kondycja i zdrowie organizmu. Zawarte
w HEPATIC-u zioła przyspieszają tworzenie nowych komórek
wątrobowych, a także poprawiają jej funkcje trawienne (zwiększone wydzielanie żółci). HEPATIC to uniwersalny preparat do
stosowania przez cały rok. Doskonale sprawdzi się w wiosennej
kuracji oczyszczającej, ale także w okresie wzmożonego wysiłku
(loty, rozród) oraz w sytuacjach awaryjnych, takich jak zatrucia
pokarmowe czy przedawkowanie leków.

Kiedy stosować ?
Po zimie, aby pobudzić pracę wątroby, oczyścić organizm
z toksyn i poprawić metabolizm
Wspomagająco podczas terapii schorzeń wątroby
Po długotrwałym leczeniu antybiotykami lub ich
przedawkowaniu
Pomiędzy lotami, aby przyspieszyć regenerację

JAK stosować ?
HEPATIC podawaj z karmą (zalecane) lub z wodą w ilości:
Oczyszczanie po zimie: 3 ml / 1 kg karmy lub 2 ml / 1 L
wody do picia, 1 x dziennie przez 5-7 dni.
Po przebytych chorobach: 3 ml / 1 kg karmy
lub 2 ml / 1 L wody do picia, 1 x dziennie przez 5-7 dni.
Przewlekłe schorzenia wątroby: 4 ml / 1 kg karmy
lub 3 ml / 1 L wody do picia, 1 x dziennie przez 30 dni.
Zatrucia pokarmowe: 4 ml / 1 kg karmy lub 3 ml / 1 l
wody do picia przez 7 dni (razem z NEFRIC).

UWAGA !
Wraz z jesienną pogodą
wzrasta ryzyko infekcji wirusowych
i grzybiczych w gołębniku. Stosowanie
w tym okresie preparatów HEPATIC,
NEFRIC i FUNGI stop będzie dla
ptaków wsparciem, którego potrzebują.

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml
250 ml

1 = 1000 gołębi
1 = 2000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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LOTOWA

nefric
Efektywne oczyszczanie krwi i nerek

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Pobudzenie pracy nerek i oczyszczenie krwi z toksyn to
bardzo istotny aspekt dla każdego hodowcy. Substancje
aktywne pochodzenia roślinnego działają nieinwazyjnie, ale
skutecznie zwiększają diurezę i wywołują wzmożoną filtrację
krwi w nerkach, co przywraca równowagę kwasowo-zasadową
organizmu ptaka. Zawarte w ziołach substancje czynne, takie
jak lejokaprozyd i salicyna, działają odkażająco na drogi
moczowe, usprawniają procesy wydalnicze, poprawiają funkcje
wydzielnicze układu pokarmowego (sekrecja żółci i enzymów)
i przywracają prawidłową aktywność organizmu. Kuracja
oczyszczająca po zimie ma na celu podniesienie wydolności
i zdecydowane poprawienie wszystkich funkcji życiowych
gołębi. Jest dobrym punktem wyjścia do tego, aby ptaki
uzyskiwały satysfakcjonujące wyniki rozpłodowe i sportowe.

skutecznie usuwa
toksyny z krwi

Kiedy stosować ?
Po zimie, aby oczyścić krew z obecnych w niej toksyn
i przywrócić wydolność metaboliczna organizmu
Podczas schorzeń układu moczowego
i nerek (zapalenie nerek, kamica nerkowa)
Przy zatruciach pokarmowych i przedawkowaniu
leków
Między lotami jeżeli wystąpiła konieczność
zastosowania antybiotyku

JAK stosować ?
Oczyszczanie po zimie: 3 ml / 1 kg karmy lub 2 ml / 1 L
wody do picia, 1 x dziennie przez 5 - 7 dni.
Przy schorzeniach nerek i układu moczowego: 4 ml / 1 kg
karmy lub 3 ml / 1 wody do picia, 1 x dziennie przez 7 dni.
Zatrucia pokarmowe: 4 ml / 1 kg karmy lub 3 ml / 1 L
wody do picia przez 7 dni (razem z HEPATIC lub
NATURALIN STRONG lub SEDOCHOLIUM).

CZY WIESZ ŻE ?
Każda infekcja wirusowa jest
szkodliwa dla nerek i wątroby.

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml

1 = 1000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com
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INHALIC
Zdrowy i wydolny układ oddechowy

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Oczyszczanie i ochrona dróg oddechowych to jedno z najważniejszych zadań hodowcy. INHALIC zawiera aż 8 różnych ziół
oraz witaminę A, a ich skojarzone (synergistyczne) działanie nadaje mu pozytywne właściwości. Substancje aktywne zawarte
w ziołach posiadają właściwości uwalniania dróg oddechowych
od złogów i zanieczyszczeń, działają wykrztuśnie i pobudzająco
na rzęski błon śluzowych. Jednocześnie mają właściwości bakteriobójcze i odkażające, dzięki czemu z powodzeniem mogą
być stosowane w przypadku lekkich schorzeń układu oddechowego i wspomagająco w terapii zakażeń poważnych. Z kolei w upalne dni, gdy powietrze ma właściwości wysuszające
oraz gdy zawiera szkodliwe gazy lub pyły – działają jak balsam
ochronny. Witamina A pobudza wydzielanie śluzu i wzmacnia
naturalną barierę dróg oddechowych. Taka strategia w hodowli
gołębi pozwala utrzymać je w dobrej kondycji oddechowej, co
jest warunkiem absolutnie koniecznym do uzyskania dobrych
wyników lotowych.

Kiedy stosować ?
Po zimie, aby oczyścić drogi oddechowe i przygotować
ptaki do sezonu lotowego
W okresie lotów, aby chronic drogi oddechowe
Wspomagająco w terapii schorzeń dróg oddechowych
(mykoplazmoza, katar zakazny, trichomonadoza, ornitoza)
Ochronnie w okresie wysokich temperatur i przy złej jakości
powietrza
W okresie rekonwalescencji w celu zregenerowania błon
śluzowych

JAK stosować ?
W wodzie do picia: 2,5 ml / 1 L.
Oczyszczanie po zimie: 2x dziennie przez 5-7 dni.
Młódki: 1x w tygodniu (razem z FUNGI stop).
Loty: przed i po locie 1 x dziennie.
Pierzenie: 1-2 x w tygodniu (razem z H2O Intensive).
Choroby układu oddechowego: 2x dziennie przez
okres trwania choroby.
Inhalacja: 10-20 ml / 1 L ciepłej wody, wykonać oprysk
w gołębniku lub stosować w nawilżaczu powietrza.
W okresie wysokich temperatur i złej jakości powietrza
– 2x dziennie.

Czyste i drożne drogi
oddechowe = właściwy
pobór tlenu

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml
250 ml

1 = 1000 gołębi
1 = 2000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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LOTOWA

PARASEPT
Stop pasożytom

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
PARASEPT to specjalnie dobrana kompozycja wzajemnie
uzupełniających się skoncentrowanych wyciągów ziołowych
o silnych właściwościach przeciw pasożytniczych chroniąca
gołębie przed ryzykiem zachorowania i spadków odporności
wynikających z zarobaczenia. Skład produktu został oparty na
precyzyjnie dobranych i wysoko stężonych ekstraktach roślinnych o naukowo potwierdzonej skuteczności, co gwarantuje
szerokie spektrum działania i przekłada się na bardzo wysoką
skuteczność. Preparat wykazuje działanie wobec glist, kapilarii, tasiemców. W odróżnieniu od chemioterapeutyków naturalne substancje czynne preparatu zapewniają wsparcie odporności oraz oczyszczenie organizmu z toksyn nie wywołując
skutków ubocznych. PARASEPT to również skuteczny produkt
chroniący organizm gołębi przed wtórnym zatruciem pasożytami, a także likwidujący bakterie i grzyby bytujące w przewodzie pokarmowym.

Skuteczny przeciw
pasożytom

Kiedy stosować ?
Aby utrzymać organizm ptaków bez inwazji
robaków obłych
Aby ograniczyć występowanie pasożytów
i oczyścić organizm gołębi
Aby poprawić zdrowotność ptaków
i utrzymać najlepszą kondycję gołębi
Aby wesprzeć układ pokarmowy

JAK stosować ?
Parasept stosuj w ilości: 2ml preparatu / 50 gołębi
Produkt zaleca się podawać po wymieszaniu z karmą (dwa
karmienia dziennie) przez okres 4-6 dni. Stosować co 3 miesiące.
Celem ułatwienia rozprowadzenia preparatu na karmie,
należy zastosować nośnik w postaci 15 ml NATURALIN strong.
Rozpoczęcie stosowania PARASEPT: 3 tygodnie przed
parowaniem, lotami treningowymi lub wystawami.
WAŻNE: Zaleca się powtórne podanie preparatu przez
2 kolejne dni po 10-14 dniach od poprzedniego stosowania.

Produkt zalecany przed
okresem łączenia w pary,
przed sezonem lotowym
i wystawowym. Ze względu
na duże bezpieczeństwo
stosowania może być
używany w sezonie lotowym
i w trakcie pierzenia.

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml

1 = 3125 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com
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Program

PAR LĘGOWYCH
badania lekarskie
ewentualne leczenie
odrobaczanie
oczyszczanie

3-4 tyg.

szczepienie

parowanie

I składanie jaj

Po nieciekawej jesieni i jeszcze nudniejszej zimie, wreszcie zaczyna się kolejny sezon ! Każdego roku Hodowcy z niecierpliwością wyczekują momentu łączenia gołębi w pary. Z emocjami i błyskiem w oczach planują tegorocznych partnerów, uśmiechając się na myśl, że
może właśnie jedno z tych krzyżowań przyniesie jakieś doskonałe młódki!? Ależ by było
wspaniale…. To oczywiste, że każdemu Hodowcy zależy na dobrych lęgach oraz zdrowych
młódkach. Nie każdy jednak pamięta, że aby cieszyć się w tej materii sukcesami, pracę
trzeba rozpocząć dużo wcześniej niż w dniu kojarzenia par. Wszystkim, którym zależy na
wynikach, proponujemy program dla par lęgowych oraz młódków. Jest on wymagający, ale
wysiłek z pewnością się opłaci.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ 6-7 TYGODNI PRZED PAROWANIEM
1. Podstawowym i kluczowym założeniem programu jest to, aby gołębie do lęgów przystąpiły zdrowe, silne i o wysokiej odporności. Przed sezonem należy zlecić badanie stada
lekarzowi i jeśli uzna za wskazane, przeprowadzić konieczne kuracje dobrze dobranym
lekiem. Pamiętaj !!! Nie lecz „w ciemno” ani „na wszelki wypadek”. Postępując w ten sposób obniżysz odporność stada. A właśnie odporność rodziców jest kluczowa dla zdrowego
wychowu młódków ! Ale o tym za chwilę…
2. Kolejnym krokiem jest ziołowa kuracja oczyszczająca oraz oczywiście szczepienia, które
najlepiej jest wykonać na 3-4 tyg. przed parowaniem. Dzięki temu w okresie składania jaj we
krwi samic jest bardzo dużo przeciwciał, które przejdą stamtąd do jaja, a potem do młódka
i będą go chronić. Aby dodatkowo wzmocnić ten efekt, w okresie szczepień podawaj przez
10 dni VITAL Immuno.

4-5 tyg.

3. Około 1-2 tyg. przed parowaniem zacznij stosować na ziarno dodatek DNA Promtor +
7-OILS. Kompozycja ta wspomaga gospodarkę hormonalną rodziców, poprawia jakość jaj
i młódków, a także podnosi wartość mleczka wola.
4. Udało się ! Pary są razem, a jajka już w miskach. W okresie wysiadywania wielu
Hodowców korci, aby jednak czymś ptaki przeleczyć. Ty tego nie rób! (no chyba, że tak
zaleci lekarz). W tym czasie powtórz kurację VITAL Immuno (5 dni). Ten bodziec sprawi,
że młódki dostaną z mleczkiem kolejną zwiększoną dawkę komórek odpornościowych.
5. Po wykluciu młódki powinny zostać przy rodzicach przez 4-5 tyg. O tym, co dzieje się
w tym czasie przeczytasz na kolejnej stronie.
6. Po odstawieniu młódków wróć do podawania parom DNA Promotor + 7-OILS. Między
kolejnymi lęgami zawsze wykonaj kurację na wątrobę - HEPATIC, a podczas wysiady-wania jaj konsekwentnie podawaj rodzicom VITAL Immuno.
7. Przez cały okres lęgów regularnie zakwaszaj wodę i podawaj 4-ACIDS i MICRO stop. Nie
zapominaj także o probiotykach (Super PROBIO). To absolutnie konieczne, jeśli zależy Ci
na tym, aby ptaki nie chorowały.
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VITAL Immuno + 7-OILS; 5-10 dni

VITAL Junior + 7-OILS; 3x w tygodniu

HEPATIC; 7-14 dni

FUNGI Stop + INHALIC; 1x w tygodniu

DNA Promotor + 7-OILS; co 2 dzień

MICRO Stop + 4-ACIDS + zasiedlanie; 2-3x w tyg.

ZDROWY

WYCHÓW MŁÓDKÓW
Nowe pokolenie gołębi to dla Hodowcy nadzieja na pojawienie się w gołębniku „asa
przestworzy” lub wybitnego przedstawiciela rasy. Wychów młódków nie jest jednak prosty, a praktyka wskazuje, że w zasadzie każdy poważniejszy problem w tym okresie źle
rokuje na przyszłość. Niestety chorowity lub słaby młódek nie ma bowiem zbyt wielkich
szans, aby zostać championem…
Jak zatem postępować, aby zminimalizować zachorowalność młódków? Według wielu
autorytetów branży, kluczem do sukcesu jest konsekwentne stymulowanie odporności
stada i unikanie leczenia młódków chemią. W HapLabs myślimy podobnie.

klucie z jaj

1 tyg.

2 tyg.

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD RODZICÓW...
1. Początkowo zdrowie młódków jest zależne głównie od kondycji pary rodzicielskiej. Zanim
układ odpornościowy gołębia staje się aktywny mija trochę czasu.
Po wykluciu chroni go odporność pochodząca od rodziców, tj. przekazana w jaju
oraz w mleczku z wola. Dlatego właśnie wysoka naturalna odporność par lęgowych bezpośrednio przekłada się na zdrowie młódków.
2. Gołębie to ptaki niezwykle szybko rosnące. Już przy rodzicach należy podawać im
VITAL Junior, który zawiera wartościowe białko, witaminy, zioła i pobudzające odporność β-glukany. Do wody dodawaj MICRO stop + 4-ACIDS oraz probiotyki Super PROBIO (ze
względu na niedojrzały układ trawienny). Osłonowo na górne drogi oddechowe stosuj
natomiast INHALIC + FUNGI stop. Oczywiście dodatki te będą pobierane również przez
rodziców, ale wyjdzie im to tylko na dobre.
3. Ponieważ rodzicielskie przeciwciała wkrótce się skończą, konieczne jest przeprowadzenie szczepień, które wspomogą rozwój odporności młódków i zabezpieczą je przed
chorobami. Szczepić należy dwukrotnie. Pierwszy raz przy rodzicach, ok 25 dnia życia,
drugi po 4 tyg. od pierwszego (szczepienie utrwalające, którego wykonanie zmniejsza ryzyko choroby młodych). Każdorazowo przy szczepieniu podawaj ptakom VITAL Immuno.
Pamiętaj, że szczepienie będzie udane tylko wtedy, jeśli układ odpornościowy młódków
działa prawidłowo. W pierwszych tygodniach wielu Hodowców robi młodym kurację na
trichomonadozę. Jednak podanie leków w tak młodym wieku skutkuje zachwianiem
rozwoju układu odpornościowego i w dłuższej perspektywie jest niekorzystne.

3 tyg.

I szczepienie
odsadzenie
5 tyg.

odrobaczanie

7 tyg.

II szczepienie

4. Po odsadzeniu młódków kontynuuj podawanie VITAL Junior, MICRO stop + 4-ACIDS
oraz INHALIC + FUNGI stop wg wytycznych na wykresie. Dodatkowo podawaj w karmie
GASTRIC i HEPATIC. Krótko po odsadzeniu odrobacz młode i nie zapomnij o powtórnym szczepieniu.
5. Przed lotami jeszcze raz wykonaj kurację podnoszącą odporność podając przez
10 dni VITAL Immuno. Nadal unikaj leczenia i dbaj o układ pokarmowy oraz oddechowy. Program na loty gołębi młodych znajdziesz na str. 71.
I Lot młodych

VITAL Junior + 7-OILS; 3x w tygodniu

MICRO Stop + 4-ACIDS + zasiedlanie; 2-3x w tyg.

VITAL Immuno + 7-OILS; 7-10 dni

FUNGI Stop + INHALIC; 1x w tygodniu

Program lotowy; str. 63

GASTRIC + HEPATIC; 1x w tygodniu

w w w.haplabs.com
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A MOŻE I TY CHCESZ SIĘ
UWOLNIĆ OD CHOROBY
MŁODYCH?
MASZ WSZYSTKO POD RĘKą
Cudowne leki na chorobę młodych nie istnieją. Nie ma leków skutecznych na wirusy. Leczenie „na ślepo”
albo środkiem, który pomógł Koledze okazuje się nie być skuteczne. A jego jedyny 100%-owy efekt to obciążenie organizmu gołębi, zaś ozdrowienie będzie wyłącznie zasługą sprawnego układu odpornościowego, o który to właśnie w szczególności powinniśmy zadbać. Brak lub znaczne obniżenie odporności
powoduje większą podatność młodych ptaków na zakażenia zarówno z zewnątrz jak i w układzie pokarmowym. W sytuacjach stresowych patogeny bardzo szybko namnażają się i wywołują stany zapalne jelit,
a następnie z krwią rozprzestrzeniają się po całym organizmie wywołując poważną chorobę prowadzącą
nawet do śmierci gołębia.

ZDROWIE
01

√
54

ODPORNOŚĆ
02

√
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Najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o chorobę młodych, jest profilaktyka zdrowotna, której celem jest niedopuszczenie do zachorowania. Dzięki regularnym testom terenowym wypraktykowaliśmy, jak skutecznie można to robić:
1. Regularnie dbaj o właściwą mikroflorę jelitową poprzez stosowanie MICRO stop (niszczy bakterie chorobotwórcze), 4-ACIDS (tworzy dobre środowisko dla „dobrych” bakterii) i Super PROBIO (zwiększa ilość
„dobrych” bakterii).
2. Przygotuj gołębie do walki z patogenami wzmacniając ich układ odpornościowy podając im
ImmunoFACTOR lub VITAL Immuno.
3. Chroń ptaki przed inwazją stosując naturalne i sprawdzone preparaty antywirusowe, które stanowią
wsparcie i alternatywę w walce z inwazją mikrobów stosując CirkoVir lub SANBIOTICx
4. Dbaj o czystość mikrobiologiczną wody do picia dzięki tabletce DUTRION.
Czasem jednak zdarza się, że mimo naszych starań bariera układu odpornościowego jest za słaba i gołębie chorują. Jeśli nie doszło do powikłań, a infekcja jest jedynie wirusowa pamiętajmy, aby nie podawać od razu antybiotyków. Nawet profilaktycznie! Należy działać głównie objawowo i w dalszym ciągu
chronić gołębie. Warto ich dietę wzbogacić o elektrolity, preparaty osłaniające wątrobę i nerki, immunomodulatory czy probiotyki i zakwaszacze. Łagodząc objawy i niwelując skutki najskuteczniej wspieramy
organizm w walce z chorobą. Są oczywiście sytuacje, kiedy podanie antybiotyków jest koniecznością, np.
w przypadku, gdy czynnikiem wikłającym staje się bakteria. Pamiętajmy jednak, że właściwa profilaktyka
daje świetne efekty i jest dla gołębi dużo bezpieczniejsza.

BEZPIECZEŃSTWO
03

√
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PRZECZYTAJ TO
ZANIM KOLEJNY
RAZ PODASZ
ANTYBIOTYK!
Antybiotyki nie działają na wirusy. Całkowicie nierozważne i nieuzasadnione jest
profilaktyczne ich podawanie w nadziei,
że zatrzymają one przebieg choroby oraz
przyspieszą wyzdrowienie. Ponadto, podawanie antybiotyków w czasie infekcji
wirusowej nie zmniejsza ryzyka powikłań
bakteryjnych. Może natomiast doprowadzić do niewrażliwości bakterii na stosowane leczenie. Antybiotykoterapię powinno stosować się jedynie w przypadku
ciężkich zakażeń, w sytuacjach niedoborów odporności – w sytuacji, gdy istnieje
duże ryzyko jednoczesnego wystąpienia
nadkażeń bakteryjnych.
Nadużywanie antybiotyków powoduje
powstawanie coraz większej lekooporności wśród bakterii chorobotwórczych.
Czasem antybiotyki przepisywane są także z powodu ogromnej presji, jaką na lekarzach wywierają Hodowcy, którym wydaje się, że taka kuracja przyspieszy wyzdrowienie chorych ptaków. To przekonanie jest oczywiście błędne. Nieuzasadnione podawanie antybiotyków sprzyja
występowaniu działań niepożądanych
oraz selekcji szczepów opornych, które
pojawiają się u coraz większego odsetka
powszechnie występujących bakterii.

MECHANIZM DZIAŁANIA PRZECIWWIRUSOWE
Utrudnienie adhezji wirusów do komórek
gospodarza

Utrudnianie wnikania wirusów do komórek
gospodarza

Blokowanie uwalniania się wirusów z komórek gospodarza

Obniżenie i zahamowanie replikacji wirusa
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Zioła przeciwwirusowe mogą być stosowane w leczeniu infekcji bez zachowania
szczególnych środków ostrożności, ponieważ są nieszkodliwe i zazwyczaj powodują
niewielkie lub niegroźne skutki uboczne. Wiele ziół przeciwwirusowych pobudza układ
odpornościowy, co pozwala organizmowi obronić się przed atakiem wirusowych
patogenów.
Substancje przeciwwirusowe obecne w ziołach i olejkach eterycznych umożliwiają
kontrolę zakażeń wirusowych dzięki swoim specyficznym właściwościom i działaniu.

SOWEGO SUBSTANCJI AKTYWNYCH OBECNYCH W PREPARATACH HapLabs
Utrudnianie włączania się wirusowego materiału genetycznego do DNA komórek gospodarza

Niszczenie powłoki strukturalnej wirusa otaczającej związki
potrzebne do adsorpcji komórek
gospodarza

Interakcje substancji aktywnych z otoczką
i glikoproteiną prowadzących do upośledzenia zdolności infekowania komórek gospodarza

w w w.haplabs.com

PORADY i wskazówki

57

Jak wspierać gołębie w czasie pierzenia?

Razem z HapLabs staje się to o wiele łatwiejsze. Zapewniamy Twojej hodowli wszystko to, co najlepsze. Z polskich,
naturalnych składników i na światowym poziomie jakości. Sprawdź 7 KROKÓW UDANEGO PIERZENIA.

Wspomagaj formowanie
pełnych, zdrowych i wytrzymałych
piór stosując PARTITAL zawierający
kompleks kluczowych w okresie pierzenia związków, tj. aminokwasów
siarkowych (metioniny, cysteiny),
jodu, witaminy A, biotyny, krzemu
i cynku.

Miej pewność,
że dieta ptaków zawiera niezbędne substancje odżywcze
dzięki stosowaniu SPIRULINY
o wysokiej zawartości witamin,
aminokwasów, wysokowartościowego białka oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Wspieraj funkcje wątroby
stosując SEDOCHOLIUM
zawierające aminokwasy
siarkowe odgrywające
ważną rolę w budowaniu struktury piór oraz
zapewniające szybkie
wspomaganie organizmu w usuwaniu toksyn
z wątroby i krwi.

Podawaj drożdże
z pyłkiem kwiatowym
SACCHAROMYCES++
stanowiące źródło cennych białek, cukrów, soli
mineralnych, witamin
z grupy B, witaminy
H oraz miedzi, żelaza,
cynku, jodu i selenu.
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Pamiętaj o skutecznej
profilaktyce przewodu pokarmowego dzięki sile pożytecznych bakterii w SuperPROBIO,
które bezpośrednio wpływają
na zdrowotność i kondycję oraz
kontrolują naturalną odporność
na zakażenia.

Wspieraj ptaki
podając im naturalne wyciągi ziołowo – warzywne
z NATURALIN strong. Stosowanie ich wspiera proces odtruwania organizmu,
przyśpiesza wchłanianie
witamin, minerałów i mikroelementów.

Stosuj bogaty
kompleks nienasyconych
kwasów tłuszczowych w postaci 7-OILS, gdyż podając
wartościowe tłuszcze zapewnisz gołębiom elastyczne
i giętkie pióra będące podstawą świetnych wyników
w sezonie lotowym.

7 kroków
udanego pierzenia
Z HapLabs
Często słyszymy, iż okres pierzenia gołębi jest

gołębi dorosłych jeszcze nie opadły, a młode wciąż

najważniejszym, ale i najtrudniejszym momentem w

rywalizują, warto jest zatrzymać się, przemyśleć

roku, a jego prawidłowy przebieg determinuje sukcesy

i zaplanować czas pierzenia tak, aby ustrzec się przed

w nowym sezonie lotowym. Pytani jak zadbać wówczas

ewentualnymi przykrymi niespodziankami. Dlaczego

o stado i jakich błędów nie popełnić spieszymy udzielić

jest to tak bardzo istotne? Ponieważ tylko w pełni

Wam kilku wskazówek. Przede wszystkim ważne

zdrowy ptak będzie w stanie wytworzyć mocne, giętkie,

jest, aby przez te kilka tygodni w sposób szczególny

elastyczne pióra, które przyniosą mu zwycięstwo

zatroszczyć się o nasze ptaki. I choć emocje po lotach

w nowym sezonie lotowym.

Pióra są jedną z najważniejszych cech ptaków. Są wytworem naskórka, osadzone w skórze pod kątem ostrym
wyrastają pasami na całym ciele. Pełnią szereg ważnych funkcji odgrywając ogromną rolę podczas lotu,
umożliwiając manewr ciałem oraz utrzymując równowagę i sterowność, dostarczając izolacji, chronią również
ptaki przed światłem UV. Pióra są bardzo podatne na uszkodzenia dlatego każdy gołąb co najmniej raz w roku musi
wymienić stare pióra na nowe w procesie pierzenia.
Pierzenie u ptaków jest okresem dużego zapotrzebowania pokarmowego i zapotrzebowania na składniki
odżywcze potrzebne do budowy piór. Najważniejszym zadaniem hodowcy jest wówczas dostarczenie ptakom
pełnowartościowego pożywienia bogatego w białko, niezbędnego do budowy piór oraz właściwa suplementacja
zabezpieczająca zdrowie gołębi. Gdy składników budulcowych brakuje w karmie, na budowę piór wykorzystywane
są składniki kosztem organizmu powodując podatność na choroby. To bardzo obciążający, osłabiający
i wyczerpujący okres. Dodatkowo niebezpieczny, ponieważ osłabione ptaki są dużo wrażliwsze i podatniejsze na
różne choroby i infekcje. Często w tym okresie spada odporność organizmu. Po sezonie lotowym, a w konsekwencji
po silnej eksploatacji organizmu ptaki są bardzo podatne na czynniki chorobotwórcze. Dlatego koniec zawodów to
nie koniec wyzwań, ale niezmiernie ważny początek przygotowań do nowego sezonu.

w w w.haplabs.com
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RÓWNOWAGA JELITOWA
PODSTAWĄ ZDROWIA
I SUKCESÓW lotowych
Ciężko to sobie wyobrazić, ale w jelitach i wolu gołębi żyje ponad 200 rodzajów bakterii i grzybów. U zdrowych ptaków w każdej chwili przebywa tam ponad 10 miliardów komórek mikroorganizmów. Wśród
tej liczby wyróżniamy pożyteczne bakterie jelitowe (np. Lactobacillus sp.) i tzw. saprofity, czyli bakterie
i grzyby, które są potencjalnie niebezpieczne, ale w normalnych warunkach nie wywołują choroby (np.
E. coli, Candida). Jak to się dzieje? Wszystko zależy od poziomu naturalnej odporności gołębia i ilości
bakterii pożytecznych.

Sprawnie działająca odporność utrzymuje pulę bakterii i grzybów potencjalnie chorobotwórczych na bezpiecznym,
niskim poziomie. Dodatkowo istotną rolę odgrywa tutaj stan błon śluzowych (np. jelit, dróg oddechowych). Jeśli śluzówka
jest prawidłowo zbudowana i nie ma w niej „dziur”, jest barierą, której pokonanie jest dla mikroorganizmów trudne i nie
wnikną do krwi i narządów.
Największym rezerwuarem bakterii jest układ pokarmowy. Tzw. korzystne bakterie jelitowe pomagają gołębiom trawić karmę,
stymulują układ odpornościowy i przede wszystkim swoją obecnością utrudniają rozwój mikroorganizmom chorobotwórczym.
Jednym słowem, gdy w jelitach jest dużo „dobrych” bakterii, te złe nie mają miejsca na rozwój i są mniejszością. I to jest właśnie
sekret słynnej „równowagi jelitowej”. Dlatego też, aby skutecznie zmniejszyć ilość bakterii chorobotwórczych nie zawsze trzeba
używać antybiotyków. Bardzo często wystarczy pomagać bakteriom korzystnym.

JAK MOŻNA WSPIERAĆ ROZWÓJ „DOBRYCH” BAKTERII ?
Wśród najbardziej popularnych metod należy wymienić zakwaszanie (bakterie korzystne lubią kwaśne pH) i zasiedlanie
(powiększanie puli dobrych bakterii - Super PROBIO). Skuteczne są także preparaty ziołowe, które niszczą bakterie chorobotwórcze (MICRO stop), a także prebiotyki (różne związki), które są pożywką dla dobrych bakterii. Można też stosować
kilka metod na raz. I właśnie taką łączoną metodę proponujemy w HapLabs. Nasz sposób to podawanie ziół, zakwaszacza
w jednej wodzie oraz najlepszej jakości probiotyków stworzonych dla gołębi (Super PROBIO).

MICRO stop + 4-ACIDS – ZAWSZE RAZEM !
Badania naukowe oraz doświadczenia praktyków wskazują, że substancje ziołowe oraz preparaty zakwaszające potęgują
swoje działanie. Zastosowanie tych dwóch preparatów razem jest po prostu skuteczniejsze. Z jednej strony ziołowe składniki MICRO stop wspomagają trawienie i niszczą bakterie chorobotwórcze, z drugiej 4-ACIDS obniża pH i tworzy środowisko,
w którym naturalna flora czuje się wyjątkowo dobrze. Zestaw ten polecamy jako codzienną profilaktykę (podawanie 2-3x
w tygodniu przez cały rok) lub w większych dawkach jako skuteczny sposób na opanowanie przyczyn biegunki.
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SALMONELLA i E.COLI
SPRAWDZONY SPOSÓB
PROFILAKTYKI
Choroba wywoływana przez bakterie Salmonella. Jest szczególnie niebezpieczna dla młodych osobników,
wśród których może przerodzić się w epidemię dziesiątkującą stado. Przebieg choroby u osobników dorosłych jest zwykle powolny i długotrwały, rzadko śmiertelny. Ptaki, które przetrwały chorobę stają się nosicielami bakterii, stanowiąc potencjalne źródło zarażenia. Bakterie Salmonelli wydalane są z kałem, wydzieliną z wola, śliną, zainfekowanymi jajami. Do organizmu gołębia dostają się poprzez zanieczyszczoną karmę,
wodę, przy karmieniu młodych, przez wdychanie kurzu z zarazkami. Salmonella może wniknąć przez pory
skorupki jaja już w jajowodzie. Należy pamiętać, że salmonellozie sprzyja ogólne osłabienie organizmu gołębia, pasożyty, stres, infekcje wirusowe.

WIELU HODOWCÓW JUŻ DOŚWIADCZYŁO I POTWIERDZA BRAK PROBLEMÓW ZE STRONY
SALMONELLI I E.COLI PO ZASTOSOWANIU PROGRAMU PROFILAKTYKI HapLabs.
Wystarczy zmienić przyzwyczajenie co do podawania wody dla ptaków. Przygotuj bańkę 25 lub 50 litrową,
nalej wody i dodaj 1 tabletkę DUTRION na 25 litrów wody. Tak przygotowana woda powinna być zużyta maksymalnie w ciągu 30 dni. Traktuj tę wodę jako czystą. Możesz do niej dodawać różne produkty bez obaw.
Do tygodniowej profilaktyki dodaj stosowanie produktów 4-ACIDS + Micro Stop dwa razy w tygodniu
w dniach oddalonych od siebie np. PN i CZW lub WT i PT.
Następnego dnia po podaniu 4-ACIDS i Micro Stop zastosuj 1 saszetkę Super Probio na 3-5 litrów wody.
W sezonie lotowym stosuj 2 saszetki w tygodniu, poza sezonem wystarczy raz na tydzień.
To sprawdzony schemat przez tysiące hodowców w Polsce i poza jej granicami.
Nie eksperymentuj, zaufaj sprawdzonym rozwiązaniom.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE:
Badanie kału na obecność Salmonelli – jesienią i na wiosnę
Zapobieganie kontaktom ze zdziczałymi gołębiami, drobiem, dzikim ptactwem – jako z potencjalnymi
nosicielami bakterii Salmonella
Regularne czyszczenie gołębnika, woliery, sprzętu oraz ich dezynfekowanie
Odpowiednia wentylacja gołębnika – wilgoć sprzyja infekcjom
Higieniczne prowadzenie hodowli, dobre odżywianie gołębi
Przechowywanie paszy w miejscach niedostępnych dla gryzoni
Szczepienie
w w w.haplabs.com
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Poniższe pytania i odpowiedzi, to najczęściej powtarzające
się wątpliwości Hodowców na temat stosowania preparatów
HapLabs w sezonie lotowym oraz zagadnień związanych
z fizjologią i biochemią lotu gołębi pocztowych. Mamy
nadzieję, że ich wyjaśnienie pomoże Hodowcom czerpać
satysfakcję ze stosowania produktów HapLabs w lotach oraz
przyniesie sukcesy w nadchodzącym sezonie.

PRaktyczne

Pytanie: Czy zakwaszanie wody w dniu powrotu z lotu nie pogłębia polotowego zakwaszenia
ustroju gołębia?
Odpowiedź: Zakwaszacz podany do przewodu pokarmowego nie powoduje zakwaszenia
ogólnoustrojowego. Dlatego w przypadku gołębi powracających z lotu, nie ma powodu
rezygnować z zakwaszania wody. Taka praktyka nie zwiększy ilości kwaśnych jonów we krwi
ptaków. Zwiększy natomiast odporność przewodu pokarmowego na infekcje, które
u osłabionych lotem ptaków są dość częste.

P: Czy gołębiom lotowym należy podawać DNA Promotor w okresie łączenia w pary?
O: Można go oczywiście podawać, ale to zależy od preferencji Hodowcy. Jeśli para lotowa ma
mieć młódka tylko jako motywację, hodowcy nie podają DNA Promotor, bo ważniejsze jest dla
nich skupienie się na budowaniu formy lotowej. Jeśli jednak młode po lotnikach są ważne, warto
wspomagać taką parę dodatkiem tej mieszanki.

P: Mam zasadę, że przed samym lotem podaję ptakom czystą wodę. Jak to pogodzić
z zaleceniem, żeby przed koszowaniem podać w wodzie SPRINT Formę?
O: Jeden z Hodowców zdradził nam swój sposób na opisywany problem. SPRINT Formę
podaje w połowie porcji z wodą na 2-3h przed koszowaniem, a bezpośrednio przed lotem
dodatkową porcję czystej wody, aby gołąb napił się do syta i nie ograniczał jej pobrania ze
względu na smak itp.

P: Moje gołębie nie chcą pić wody z MULTI Forma w dniu koszowania. Jak temu zaradzić?
O: Proponujemy zrobić tak: podczas karmienia poprzedzającego koszowanie zabrać
ptakom wodę. Dać ją zaraz po (razem z MULTI Forma), wtedy na pewno wypiją, bo jedzenie
pobudza ich pragnienie. Można zastosować większe stężenie preparatu, a następnie podać
ptakom jeszcze czystą wodę.
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Dla wszystkich pasjonatów lotów gołębi pocztowych przygotowaliśmy coś specjalnego - unikalną linię preparatów na
okres lotów. Komponując ich skład kierowaliśmy się przede
wszystkim potrzebami ptaków, ale mieliśmy na uwadze także
aspekty praktyczne i wygodę Hodowców. Poniżej prezentujemy założenia „Linii lotowej” HapLabs.

1. Różnice w biochemii wysiłku między gołębiem długodystansowym, a sprinterem są ogromne. Zatem inne potrzeby
ma gołąb przed lotem 350 km, a inne przed 600 km. Analogicznie poziom zmęczenia i stan organizmu po powrocie z lotu
w dużym stopniu zależą od jego długości. Dlatego właśnie stworzyliśmy odrębne preparaty na loty do 350 km i powyżej tej odległości. Oddajemy w ręce Hodowców produkty, które w swoim składzie zawierają dokładnie to, co jest ptakom potrzebne na określonym dystansie. Seria SPRINT to mieszanki na loty krótkie, a seria MULTI na loty średnie, długie
i maraton. Ponadto każda z serii obejmuje 2 produkty – jeden do podawania przed lotem (MULTI Forma, SPRINT Forma)
i dodatkowy po locie (MULTI Regener, SPRINT Regener).
2. Aby uzyskać dobre wyniki lotowe i podać ptakom wszystkie niezbędne składniki w odpowiednich dawkach, Hodowcy
stosują bardzo wiele różnych produktów. Jedne zawierają aminokwasy, inne substancje typu L-karnityna, L-glutamina,
jeszcze inne elektrolity, węglowodany, czy witaminy. W efekcie schematy suplementacji w tygodniu lotowym często są
bardzo skomplikowane. W HapLabs postanowiliśmy ułatwić Wam – Hodowcom życie i dlatego nasze produkty są tak
zaprojektowane, aby program lotowy z ich użyciem był jak najprostszy. Starannie przeanalizowaliśmy potrzeby gołębi
pocztowych, ustaliliśmy jakie składniki i w jakich dawkach są skuteczne, a potem umieściliśmy je w swoich produktach.
Wystarczy jedno spojrzenie na etykietę, aby się o tym przekonać. Tak szerokich składów nie mają żadne inne produkty na
rynku.
3. Ponieważ w HapLabs jesteśmy zdeklarowanymi zwolennikami produktów naturalnych, nie mogło ich zabraknąć w linii
lotowej. Oddajemy w ręce Hodowców preparat REVITAL. To świetna jakościowo mieszanka ekstraktów z ziół wzmacniających i regenerujących (żeń-szeń, dziurawiec, aloes, miłorząb i inne), którą należy podawać gołębiom przez 3 dni od
powrotu z lotu. Taka kuracja pomaga im lepiej znosić trudy sezonu i sprawia, że szybciej odzyskują formę na kolejny lot.

w w w.haplabs.com
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SPRINT Forma
Doskonała forma na loty do 350 km

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
SPRINT Forma przygotowuje organizm gołębia na lot
krótki (do 350 km) i stanowi kompletny zestaw składników
uzupełniających karmę. Na dystansach sprinterskich ptak
czerpie energię głównie z węglowodanów, a przemiany w jego
organizmie mają profil tlenowy. SPRINT Forma dostarcza
składników energetycznych (węglowodany o niskim indeksie),
a dodatkowo zawiera związki pobudzające metabolizm
i wzmagające jego wydajność, takie jak tauryna, L-karnityna,
kofeina i glutamina. Aby zapobiec negatywnym skutkom
dużego wysiłku w SPRINT Forma znalazły się też substancje
osłaniające mięśnie (HMB, asparaginiany), elektrolity, związki
chroniące wątrobę (cholina, inozytol), witaminy (E, C, B12) oraz
rozmaryn, który stabilizuje ciśnienie krwi, ale jednocześnie
działa na gołębia mobilizująco.

w jakim celu stosować ?
Aby dostarczyć gołębiom substancji niezbędnych
w trakcie lotu
Dla zapewnienia gołębiom szybkości
Dla pobudzenia organizmu i maksymalizacji
możliwości lotowych

JAK stosować ?
SPRINT Forma podawaj w ilości 10 g / 1 kg karmy lub 5 g / 1 L
wody przez 1-2 dni.
Długość podawania powinna być uzależniona od kondycji
ptaków i ich przygotowania do lotu. Przed lotem łatwym
wystarczy jednorazowe podanie, przed trudniejszymi
można stosować przez 2 dni przed lotem.

Granica 350 km jest umowna. Jeśli Twoje
gołębie są w wysokiej formie, możesz
podawać im SPRINT Forma do dystansu 450
km. Dzieje się tak, ponieważ u gołębi dobrze
przygotowanych do lotu próg tlenowy
występuje później.

ważne !
SPRINT Forma generalnie podaje się
z karmą ( jako nośnik HEPATIC lub
7-OILS). Jednak w dniu koszowania p o d a j
go ł ę b i o m S P R I N T Fo r m a w wodzie
z dodatkiem INHALIC.
To ważne! Środek silnie pobudzający.

STOSUJ Z ROZWAGĄ !

OPAKOWANIE

250 g
Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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MULTI Forma
Specjalistyczny środek przed lotem powyżej 350 km

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
MULTI Forma to preparat wspomagający przygotowanie do lotów
powyżej 350 km. Rozpiętość dystansu w tej grupie lotów jest ogromna
– od 300-400 km aż po 1200 km. Wszystkie one mają jednak jedną
wspólną cechę. Podczas ich trwania organizm gołębia jest zmuszony
sięgnąć do rezerw organizmu. Powyżej pewnego dystansu kończą
się bowiem zapasy cukrów, występuje deficyt tlenowy, a w związku
z tym ogół przemian metabolicznych się zmienia (gołąb czerpie
energię z białek i tłuszczy). MULTI Forma zawiera składniki
energetyczne na okres po wyczerpaniu węglowodanów (są to
aminokwasy i trójglicerydy średniołańcuchowe), a także związki,
które wspomagają i osłaniają mięśnie oraz układ krwionośny
(HMB, L-karnityna, żelazo, witamina B12, przeciwkwasicowe
asparaginiany). Niezwykle istotna jest obecność butafosfanu,
który stanowi źródło aktywnego fosforu oraz pobudza syntezę ATP
i glikogenu. Związek ten sprawia, że gołębiowi na dłużej starcza
energii do lotu i wolniej się męczy. MULTI Forma zawiera także
olejek sosnowy, który działa pobudzająco na wątrobę i zwiększa
przenikanie do organizmu związków lipofilnych. W preparacie
znalazła się też pula elektrolitów oraz mikroelementów.

W jakim celu stosować ?
Aby zwiększyć rezerwy metaboliczne i wytrzymałość
Jako źródło substancji niezbędnych w trakcie lotu
Aby pobudzić metabolizm tłuszczy i białek w wątrobie
Osłonowo na mięśnie i układ krwionośny

JAK stosować ?
MULTI Forma stosuj w ilości 10 g / 1 kg karmy lub 5 g / 1 L
wody przez 1-3 dni. Długość podawania powinna być
uzależniona od kondycji ptaków i trudności lotu. Przed
lotami najcięższymi można podawać nawet 3-4 dni,
stopniowo zwiększając porcję.

CZY WIESZ ŻE ?
Potrzeby gołębia przed lotem
sprinterskim i długodystansowym
są zupełnie inne! Mieszanki SPRINT
i MULTI uwzględniają te różnice.

ważne !
MULTI Forma najlepiej podawać z karmą
( jako nośnik 7-OILS + HEPATIC). Jednak,
gdy przed wkładaniem ptaki nie otrzymują karmy, pamiętaj, aby preparat podać z wodą. Gołębie powinny otrzymać
MULTI Forma w dniu koszowania.

OPAKOWANIE

265 g
Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).

w w w.haplabs.com

LOTOWA

65

SPRINT Regener
Szybka regeneracja po lotach krótkich

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
SPRINT Regener to preparat dla gołębi pocztowych, które
powracają z lotu krótkiego (do 350 km). Jego skład został
dostosowany do potrzeb biochemicznych gołębia właśnie
po takim, krótkim i intensywnym wysiłku. SPRINT Regener
zawiera składniki, których ptak naprawdę potrzebuje i dzięki
temu daje mu możliwość szybkiej regeneracji. Dla gołębi jest
to punkt wyjścia do skutecznego odbudowania formy, a dla
Hodowcy szansa na uzyskanie dobrego wyniku w kolejnym
locie. SPRINT Regener to produkt kompletny - zawiera
zestaw węglowodanów o optymalnym indeksie glikemicznym,
odpowiedni poziom elektrolitów oraz pulę aminokwasów
i substancji wspomagających, dobranych pod kątem szybkiej
regeneracji mięśni (HMB, asparaginiany). W składzie preparatu
znalazły się także wybrane witaminy i zioła, które działają
relaksacyjnie na układ mięśniowy (olejek lawendowy),
poprawiają pracę wątroby (ostropest plamisty) i wspomagają
naturalne zdolności ptaka do regeneracji po wysiłku.

Kiedy stosować ?
Podawaj SPRINT Regener aby:
Uzupełnić niedobory składników pokarmowych
Przywrócić równowagę wewnętrzną
Zregenerować mięśnie
Aktywować mechanizmy detoksykujące wątrobę

WA ŻNE !
SPRINT Regener to jedyny środek
na rynku, który z taką precyzją
pokrywa
potrzeby
gołębia
powracającego z lotu krótkiego.
Dzięki dwuskładnikowej formule
pozwala regulować stężenie glukozy
i elektrolitów w kolejnych podaniach.
Pokrywa 100% zapotrzebowania
gołębi po locie krótkim.

OPAKOWANIA

A 270 g + B 310 g
Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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Dlaczego sprint regener ma składniki A i B?
Badania fizjologii gołębi wskazały, że potrzeby ptaka na składniki pokarmowe (po locie) zmieniają się wraz z upływem czasu.
Zjawisko to dotyczy głównie cukrów i elektrolitów. W pierwszych chwilach po powrocie gołąb powinien otrzymać aż 6-7%
roztwór prostych węglowodanów i sporą ilość soli elektrolitycznych. Jednakże w przypadku lotów krótkich zapotrzebowanie
to szybko mija i w zasadzie jednorazowe podanie tych składników jest wystarczające. Z kolei inne związki, takie jak
aminokwasy, witaminy, regulatory metabolizmu i zioła powinny być gołębiom podawane w stałej ilości przez 1-2 dni po locie.
Właśnie ta zmienność potrzeb gołębia sprawiła, że SPRINT Regener to tzw. „dwupak”. Tylko w ten sposób można bowiem
podawać gołębiom zmienną dawkę jednych składników, zachowując jednocześnie stałą dawkę innych.

JAK stosować ?
SPRINT Regener podawaj gołębiom dwukrotnie, przestrzegając proporcji przedstawionych w tabeli poniżej. Pierwszą porcję podaj
z wodą (z dodatkiem INHALIC), bezpośrednio po powrocie gołębia z lotu. Drugą porcję (sam składnik A) podaj następnego dnia z
karmą, jako nośnik stosując REVITAL.
Podczas rozpuszczania produktu użyj około 250ml letniej wody, a następnie uzupełnij do 1 L.

dla 50 gołębi składnik A składnik B
1 podanie - woda

20 g		

50 g

2 podanie - woda

20 g		

-

Ilości podane w tabeli, to ilości maksymalne. Jeżeli kondycja
ptaków po locie jest dobra, można zmniejszyć porcję o 1/2.

CZY WIESZ ŻE ?
ważne !

Stosując po lotach SPRINT Regener nie
podawaj ptakom dodatkowo glukozy,
elektrolitów, L-karnityny i HMB. Preparat
zawiera ich optymalną ilość i dodatkowe
podanie może być niekorzystne.

w w w.haplabs.com

Po lotach, które trwają krócej niż
1 godzinę nie ma potrzeby podawać
gołębiom żadnych suplementów.
Wyjątkiem są upalne dni. Wtedy nawet
po najmniejszym wysiłku warto podać
ptakom wodę ze SPRINT Regener
i INHALIC.
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MULTI Regener
Szybka regeneracja po lotach długich

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
MULTI Regener to preparat dla gołębi powracających z lotu
powyżej 350 km. Jego recepturę oparto na dokładnej analizie
potrzeb ptaków po długotrwałym wysiłku. MULTI Regener to
najbogatszy tego typu produkt na rynku. Szybko uzupełnia
składniki pokarmowe, których deficyt po długim locie jest
ogromny, a jednocześnie dostarcza wielu związków, które
pozwalają na przywrócenie równowagi metabolicznej gołębi.
MULTI Regener zawiera łatwo przyswajalne węglowodany,
elektrolity, aminokwasy, witaminy, mikroelementy oraz
wybrane zioła (ostropest plamisty, perz, nawłoć i krwawnik
pospolity), które pobudzają pracę wątroby i nerek oraz działają
detoksykująco.

kiedy stosować ?
MULTI Regener podawaj w celu:
Uzupełnienia niedoborów składników pokarmowych
Przywrócenia równowagi wewnętrznej
Odbudowania rezerw energii
Regeneracji i relaksacji mięśni
Aktywowania mechanizmów detoksykujących
w wątrobie

MULTI Regener to jedyny środek
na rynku, który z taką precyzją
pokrywa potrzeby gołębia powracającego z lotu długiego. Dzięki
dwuskładnikowej formule pozwala
regulować stężenie glukozy i elektrolitów w kolejnych podaniach.
Pokrywa 100% zapotrzebowania
gołębi po locie długim.

OPAKOWANIA

A 210 g + B 310 g
Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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Dlaczego multi regener ma składniki A i B?
Jak się okazuje, potrzeby gołębia na składniki pokarmowe (po locie) zmieniają się wraz z upływem czasu. Zjawisko to dotyczy
głównie cukrów i elektrolitów. W pierwszych chwilach po powrocie gołąb powinien otrzymać aż 6-7% roztwór prostych
węglowodanów i sporą ilość soli elektrolitycznych. Jednak już kilka godzin później zapotrzebowanie to spada o połowę, a po
24h zupełnie ustaje. Z kolei składniki takie, jak aminokwasy, witaminy czy związki wspomagające metabolizm powinny być
gołębiom podawane w stałej ilości przez kilka dni (po bardzo ciężkich lotach nawet przez 3-4 dni).
Właśnie ta zmienność potrzeb sprawiła, że MULTI Regener to tzw. „dwupak”. Tylko w ten sposób można bowiem podawać
gołębiom zmienną dawkę jednych składników, zachowując jednocześnie stałą dawkę innych.

MULTI Regener zawiera także pulę związków chroniących mięśnie
i znoszących kwasicę – HMB, L-glutaminę, asparaginian magnezu i cynku
oraz substancje wspomagające metabolizm (tauryna, inozytol, lecytyna,
cholina). Dzięki temu MULTI Regener stanowi kompletną mieszankę po
locie. Jego stosowanie pozwala ograniczyć Hodowcy ilość preparatów
w apteczce i daje pewność, że gołębie otrzymały wszystko, co niezbędne.

ważne !
Poszczególne podania odpowiadają
kolejnym porom karmienia i pojenia
w gołębniku.

dla 50 gołębi składnik A składnik B
1 podanie - woda

20 g		

60 g

2 podanie - woda

20 g		

30 g

3 podanie - karma

20 g		

-

4-5 podanie - karma

20 g		

-

Ilości podane w tabeli, to ilości maksymalne. Jeżeli kondycja ptaków
po locie jest dobra, można zmniejszyć porcję o 1/2 i zrezygnować z 4 i 5
podania produktu. Zawsze decydujący jest stan fizyczny ptaków po locie.

WA Ż NE !
W sporcie lotowym kluczową rolę odgrywa wątroba gołębia. To w niej zachodzi większość przemian, które dostarczają mu energii do lotu. Po locie organ ten trzeba zregenerować i odciążyć. Dlatego właśnie tak wiele preparatów z linii lotowej zawiera składniki
pobudzające wątrobę.

w w w.haplabs.com
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REVITAL
Sprawdzona i skuteczna odnowa między lotami

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
REVITAL to produkt do stosowania między lotami. Czas, jaki
mają gołębie, aby odzyskać pełnię sił przed kolejnym lotem jest
bardzo krótki. Często to zaledwie kilka dni. Dlatego ważne jest,
aby okres ten maksymalnie wykorzystać i dostarczyć gołębiom
składniki, które znoszą zmęczenie i przywracają sprawność.
REVITAL zawiera ekstrakty i olejki z ziół, które od wieków są
stosowane w rekonwalescencji oraz jako środki poprawiające
kondycję i przywracające równowagę. Dodatkowo zawiera
rutynę i witaminę C, które wspomagają naturalne zdolności
regeneracyjne ptaka i podnoszą jego odporność, która w obliczu
niedawno odbytego wysiłku jest zagrożona. Stosowanie takich
substancji skraca okres odpoczynku i poprawia wydolność
organizmu. Dzięki takiej strategii pozbędziesz się efektu
zmęczenia u swoich gołębi i zwiększysz szansę na dobry wynik
w kolejnym locie nawet wtedy, gdy lot poprzedni był dla Twoich
ptaków trudny. Taki sposób to doskonała pomoc dla gołębi po
przebytych chorobach i świetne ułatwienie szybkiego powrotu
ptaków do zdrowia. REVITAL możesz podawać razem z innymi
preparatami. Jego skład nie zaburzy działania mieszanek
witaminowych, czy mineralnych.

Kiedy stosować ?
U gołębi pocztowych REVITAL podawaj z karmą między
kolejnymi lotami w celu uspokojenia i szybkiej odbudowy
formy. Stosowanie tego typu mieszanek ziołowych bardzo
korzystnie wpływa na ptaki w okresie lęgowym i na młódki
zwiększając ich witalność. REVITAL możesz także podawać
po przebytych chorobach. Twoje ptaki szybciej odzyskają siły,
a zawarte w preparatach zioła na wątrobę, złagodzą skutki
podawania leków.

JAK stosować ?
REVITAL podawaj w ilości 2,5 ml / 1 kg karmy:
Loty: od dnia powrotu z lotu przez 3-4 dni
(1-2 pierwsze porcje podwójne).
Rekonwalescencja po chorobach: przez 5-7 dni.
Wzmocnienie organizmu w dowolnym okresie:
przez 5-7 dni.

REWITALIZUJE CAŁY
ORGANIZM.
SPRAWDZONY
I SKUTECZNY.

OPAKOWANIA I WYDAJNOŚĆ

125 ml
250 ml

1 = 1000 gołębi
1 = 2000 gołębi

Produkt nie jest lekiem (chemioterapeutykiem).
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Program lotowy

- loty krótkie
Program na loty do 350 km bazuje na mieszankach serii SPRINT, które są dostosowane na krótkie dystanse.
Mieszanki te zawierają komplet składników energetycznych, wspomagających i elektrolitów. Dodatkowo,
aby zapewnić gołębiom swobodny pobór tlenu, przed i po locie zalecamy podawanie preparatów na drogi
oddechowe. Program lotowy uwzględnia także stałe pobudzanie wątroby oraz profilaktykę przewodu
pokarmowego. W tabeli przykładowy schemat podawania.
Gołębie, które są w wysokiej formie mogą dostawać mieszanki serii SPRINT także na loty dłuższe niż 350 km (do
450 km). Ich metabolizm działa bowiem sprawniej, gromadzą więcej energii w postaci glikogenu i próg tlenowy
występuje u nich później.

WAŻNE !

Loty krótkie
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

koszowanie

NA KARMĘ

po powrocie

do wody
SPRINT Regener A+B, INHALIC

wieczorem

2x porcja REVITAL

4-ACIDS + MICRO stop

rano

SPRINT Regener A, REVITAL

4-ACIDS + MICRO stop

wieczorem

REVITAL

4-ACIDS + MICRO stop

rano

REVITAL

4-ACIDS + MICRO stop

wieczorem

REVITAL

DUTRION

rano

REVITAL

DUTRION

wieczorem

HEPATIC

Super PROBIO

rano

Saccharomyces++, HEPATIC

Super PROBIO

wieczorem

Saccharomyces++, HEPATIC

ACTIV Form

rano

1/2 SPRINT Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

INHALIC

wieczorem

1/2 SPRINT Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

INHALIC

rano

SPRINT Forma, INHALIC

wieczorem

Dokładne stosowanie poszczególnych produktów znajdziesz na stronach im poświęconych.
Produkty w nawiasie oznaczają podawanie opcjonalne.
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Program lotowy

- loty Średnie i martony
Program na loty długodystansowe opiera się na mieszankach serii MULTI. Dodatkowo, aby zapewnić gołębiom swobodny pobór tlenu, przed i po locie zalecamy podawanie preparatów na drogi oddechowe. Program
lotowy uwzględnia także stałe pobudzanie wątroby oraz profilaktykę przewodu pokarmowego. W tabeli przykładowy schemat podawania.

Loty ŚREDNIE
I MARATONY
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

koszowanie

NA KARMĘ

po powrocie

do wody
MULTI Regener A+B, INHALIC

wieczorem

2x porcja REVITAL

4-Acids + MICRO Stop

rano

2x porcja REVITAL

MULTI Regener A + 1/2 B

wieczorem

MULTI Regener A

4-Acids + MICRO Stop

rano

REVITAL (+ MULTI Regener A)

DUTRION

wieczorem

REVITAL (+ MULTI Regener A)

DUTRION

rano

HEPATIC

DUTRION

wieczorem

HEPATIC

ACTIV Form

rano

HEPATIC

ACTIV Form

wieczorem 1/2 porcji MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

SuperPROBIO

rano

MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

INHALIC

wieczorem

MULTI Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)

INHALIC

rano

MULTI Forma, INHALIC

wieczorem

Dokładne stosowanie poszczególnych produktów znajdziesz na stronach im poświęconych.
Produkty w nawiasie oznaczają podawanie opcjonalne.
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Program lotowy

- loty gołębi młodych
Program lotowy HapLabs dla gołębi młodych opiera się na tych samych zasadach, co opisane na poprzednich
stronach programy dla gołębi dorosłych. Ponieważ młode najczęściej latają na krótkich dystansach, w tabeli poniżej widnieją preparaty serii SPRINT. Jednak gdy młode lecą na dalszy dystans z powodzeniem można podawać
im MULTI Forma i MULTI Regener.

Loty GOŁĘBI
MŁODYCH
Niedziela
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

koszowanie

do wody

NA KARMĘ

po powrocie

SPRINT Regener A+B, INHALIC

wieczorem

2x porcja REVITAL

4-Acids + MICRO Stop

rano

SPRINT Regener A, REVITAL

4-Acids + MICRO Stop

wieczorem

REVITAL

DUTRION

rano

REVITAL + 7-OILS

DUTRION

wieczorem

REVITAL + 7-OILS

ACTIV form

rano

GASTRIC + HEPATIC

Immuno FACTOR

wieczorem

GASTRIC + HEPATIC

Immuno FACTOR

rano

Saccharomyces ++

4-Acids + MICRO Stop, SuperPROBIO

wieczorem
rano

4-Acids + MICRO Stop, SuperPROBIO
HEPATIC

INHALIC + FUNGI Stop

wieczorem SPRINT Forma + HEPATIC (+ 7-OILS)
rano

INHALIC + Fungi Stop
SPRINT Forma, INHALIC

wieczorem

Dokładne stosowanie poszczególnych produktów znajdziesz na stronach im poświęconych.
Produkty w nawiasie oznaczają podawanie opcjonalne.
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roczny kalendarz

hodowli gołębi
PIERZENIE
• 2x w tyg. PARTITAL + NATURALIN STRONG lub
SEDOCHOLIUM lub 7-OILS (z karmą)
Produkty łączone z preparatem PARTITAL
mogą być stosowane wymiennie.
• 2x w tyg. 4-ACIDS + MICRO stop (w wodzie)
• 2x w tyg. Immuno FACTOR (w wodzie)
• 2x w tyg. Super PROBIO (w wodzie),
najlepiej dzień po podaniu 4-ACIDS + MICRO stop
• 1x w tyg. HYDROTEC+ INHALIC (w wodzie)

LĘGI

początek podawania
7 – 14 dni przed łączeniem w pary
UWAGA!!! Stymulacja procesów rozrodczych odbywa się
pod wpływem światła. Dlatego istotne jest stopniowe
wydłużanie ptakom dnia (o 10 minut więcej co drugi
dzień) . Najlepszy sposób to zacząć 4 tyg. przed
parowaniem i wydłużać dzień zapalając światło przed
świtem np.
Pn o 10 min, Śr o 20 min, Pt o 30 min, Nd o 40 min itd. Do
uzyskania 120 minut dłuższego dnia.

• 3x w tyg. DNA Promotor + 7-OILS (z karmą)
• 2x w tyg. 4-ACIDS + MICRO stop (w wodzie) oraz
• 2x w tyg. Super PROBIO (w wodzie),
najlepiej dzień po podaniu 4-ACIDS + MICRO stop
• 2x w tyg. Immuno FACTOR (w wodzie)
• 1x w tyg. MEGAFOS amino (z karmą)
• Podczas wysiadywania jaj zalecane jest zastosować
kilkukrotnie oprysk preparatem Sanbiotic
• 5-7 dni przed kluciem jaj VITAL Immuno + Hepatic
lub Naturalin Strong przez 5-7dni z rzędu (z karmą)
3 dni z rzędu INHALIC (w wodzie) + 2 razy oprysk
gołębnika
• Między lęgami 5 dni HEPATIC (z karmą)

LOTY
patrz: PROGRAM LOTOWY
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OCZYSZCZANIE
przed sezonem

• 5 dni GASRTIC (z karmą) + 2 dni woda
• 5 dni HEPATIC (z karmą) + Saccharomyces ++
+ 2 dni woda
• 5 dni NEFRIC (z karmą) + 2 dni woda
• 5 dni PARASEPT (z karmą) + 2 dni woda
• 5 dni INHALIC (w wodzie), podczas podawania
zastosować INHALIC 2-3 razy w formie oprysku
w gołębniku
Przez cały ten okres 2x w tyg. 4-ACIDS + MICRO stop
(w wodzie) i 1x w tyg. Super PROBIO (w wodzie),
dzień po 4-ACIDS + MICRO stop
UWAGA!!! Proces oczyszczania można realizować bez
2 dniowych przerw. Jeśli brakuje nam czasu można
połączyć krok 2 i 3 (Hepatic + Nefric).

WYCHÓW MŁÓDKÓW
po odstawieniu

• 2-3 x w tyg. VITAL Junior + 7-OILS (z karmą)
• 2 x w tyg. Saccharomyces ++ (z karmą)
• 3 x w tyg. CirkoVir (w wodzie)
• 2x w tyg. 4-ACIDS + MICRO stop (w wodzie)
i 1x w tyg. Super PROBIO (w wodzie),
najlepiej dzień po podaniu
• 4-ACIDS + MICRO stop
• 1x w tyg. MEGAFOS amino (z karmą)
• 3 x w tyg. INHALIC + FungiSTOP (w wodzie)
• 1x w tyg. GASTRIC + HEPATIC (z karmą)

Dlaczego warto zaufać
HapLabs?
HapLabs tworzy produkty z myślą o gołębiach. Stosując nasze preparaty możesz mieć pewność, że trafiają w Twoje ręce produkty sprawdzone i skuteczne. Jako niezależny producent to MY mamy wpływ na
wszystkie nasze produkty i to MY bezpośrednio troszczymy się o ich produkcję. Jesteśmy też dumni, że prezentujemy Wam w 100% polską firmę.
Doskonale rozumiemy, że doskonała kondycja i zdrowie gołębi to najważniejsza sprawa. Chcemy wspierać Was poprzez dostarczanie najlepszych rozwiązań.
Opowiadamy jak to dla Was robimy:
Obraliśmy właściwy kierunek :)
Droga naszych produktów wiedzie przez szereg punktów kontrolnych,
począwszy od sprawdzenia jakości surowców, a skończywszy na gotowym produkcie końcowym. Każdy z produktów jest szczegółowo
przemyślany. Najpierw obieramy kierunek, potem przeprowadzamy
badania i wsłuchujemy się w opinie fachowców. Następnie nadajemy
im odpowiedni kształt. Dopieszczamy każdy detal tak, aby oferować
Wam najlepszy produkt i z niczym nie przesadzić. To długi i czasochłonny proces, dzięki któremu oferujemy tylko wyspecjalizowane produkty.

Podsycyliśmy odrobiną magii:)
Naszym sekretem jest innowacyjny i zaawansowany proces technologiczny VACUUM PRESSURE FUSION (VPF) oparty na wykorzystaniu
właściwości fizycznych niskiej próżni. Pozwala na osiągnięcie wyższych
stężeń substancji aktywnych w każdym centymetrze sześciennym produktu oraz zapewnia stabilniejsze i trwalsze połączenie cząsteczek
nośnika z substancjami aktywnymi. Tutaj nie ma miejsca na przypadek.
Właśnie dlatego do Waszych rąk trafiają nowoczesne i przemyślane rozwiązania.
Zadbaliśmy o konkrety:)
Tworzymy narzędzia dedykowane. Nasze produkty odpowiadają na
konkretne potrzeby. Dysponujemy wiedzą i technologią, które pozwalają nam tworzyć mocne preparaty, które należy podawać w określonych okolicznościach. Zawsze dostosowane do potrzeb danego okresu
hodowlanego. Tak, abyście otrzymywali jeszcze lepsze rezultaty.
Postawiliśmy na szczęśliwe zakończenie:)
Produkty z zielonym logo HapLabs znajdziesz w sklepach z artykułami
dla gołębi lub w ofercie lekarzy weterynarii. Koniecznie popytaj się innych hodowców, którzy już znają HapLabs. Ci, którym zależy na zdrowiu i doskonałych wynikach hodowli, mogą zyskać o nas jak najlepsze
zdanie. Pamiętaj, że Twoje wybory mają wielkie znaczenie:)

Dowiedz się więcej na www.HapLabs.com
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