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Agamun

Adesol

 immunomodulant odporności

AGAMUN jest preparatem zawierającym w swoim składzie Beta-1,3/1,6-glukan, uzyska-
ny przez ekstrakcję drożdży Saccharomyces cerevisiae. Beta-1,3/1,6-glukan – poprzez 
połączenie się z receptorem na powierzchni makrofagów (białych krwinek) aktywuje 
je i pobudza do aktywniejszego po¬chłaniania, zabijania i trawienia bakterii a zarazem 
wydzielania cytokin – odpowiedzialnych za tworzenie nowych leukocy¬tów i aktywo-
waniu komórek  B- i T-limfocytów produkujących przeciwcia¬ła. Indukowanie produkcji 
przeciwciał powoduje poprawę odporności na czynniki infekcyjne: wirusy, bakterie, 
grzyby, pasożyty. Ten mechanizm działania wspomaga także gojenie się ran. Limfo-
cyty indukowane poprzez Beta-1,3/1,6-glukan, wędrując w organizmie do narządów 
i układów, wydzielają globuliny immunogenne Iga. W ten sposób – poprzez dodatek 
modulatora odporności, jakim jest Beta-1,3/1,6-glukan, zwiększa się odporność innych 
organów – a przez to całego organizmu. Ma to wpływ na rozwój odporności poszcze-
gólnych ptaków, a zarazem na zdrowotność całego stada. Wskazania: - wzmocnienie 
odporności gołębi osłabionych i podczas rekonwalescencji - wzmacnianie działania 
substancji stosowanych podczas kuracji - wzmocnienie odporności stada w sytuacjach 
stresogennych - stymulowanie odporności na zagrożenia powodowane przez: -  wi-
rusy: circo, adeno  i paramyxowirusy -  bakterie: E. Coli, Salmonella -  grzyby: candida 
-  pasożyty: kokcydia, rzęsistek, robaki -  wzmocnienie działania szczepionek. Stosowanie 
i dawkowanie: AGAMUN należy podawać z karmą. W celu łatwiejszego zmieszania z 
paszą zalecamy stosowanie łącznie z olejkami: ERIOL, ONIOL, CARVIOL lub OREGANIL 
– 1 łyżka stołowa olejku na 1 kg paszy + zalecana ilość preparatu AGAMUN. - w trakcie 
leczenia i rekonwalescencji, przez cały okres trwania terapii: 1 łyżeczka (miarka-5g) na 
1 kg   paszy  - w okresie odsadzania młodych, lotów oraz pierzenia: 2 - 3 x w tygodniu 
-1 łyżeczka (miarka-5g) na 1 kg paszy - podczas szczepień: przez 2-3 kolejne dni przed i 
po szczepieniu - podczas stresu – przez okres trwania sytuacji stresogennych + 1-3 dni 
W sytuacjach zagrożenia epizootycznego można wzmocnić efekt działania preparatu 
AGAMUN podwajając podawane dawki: 2 łyżeczki (miarki-10g) na 1 kg paszy.

Opakowanie: 250 g, 850 g

Witaminy A,D3,E jako biostymulatory są niezbędne w przemia-
nie materii w organizmie gołębi. Biorą udział w rozwoju komó-
rek nabłonków, zwiększając odporność na infekcje; zapewniają 
prawidłowy rozwój kośćca,  wzrost płodności, prawidłowy roz-
wój zarodków, oraz wylęgów. 
Zastosowanie: w okresie intensywnego wzrostu, rekonwale-
scencji po przebytych chorobach, przy krzywicy, zaburzeniach 
układu rozrodczego, w czasie transportu, szczepieniach, zmia-
nie systemu żywienia. Dawkowanie: 1 łyżeczka na 2 litry wody 
zazwyczaj co 2 - 3 dni. Przechowywać w ciemnym, chłodnym 
i suchym miejscu. 

 wodny roztwór witamin A, D3, E
Opakowanie: butelka 100ml, 300ml
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B-SOL complex

Selenevit
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 wodny roztwór witamin grupy B

Zespół witamin z grupy B wchodzi w skład enzymów kontro-
lujących procesy anaboliczne i kataboliczne węglowodanów, 
białek i tłuszczy. Jest doskonałym uzupełnieniem niedoborów 
witaminowych w sytuacjach stresowych tj, transport, szczepie-
nia, odchów młodych oraz lotów. Witaminy z grupy B tonizują 
układ nerwowy - działają regenerująco, biorą udział w rozwoju 
tkanki mięśniowej, zapobiegają dystrofi mięśni szkieletowych. 
Skutecznie działają przy zaburzeniach w pierzeniu oraz niepra-
widłowej przemianie materii (zatrucia, upośledzenie wchłania-
nia). Chronią mięsień sercowy, podnoszą ogólną odporność 
organizmu, w okresie rozrodczym poprawiają wylęgowość. 
Zastosowanie: stosować w okresie lotów, szczepień, przy zatru-
ciach pokarmowych oraz w przebiegu chorób bakteryjnych i 
wirusowych, po zastosowaniu terapii antybiotykowej. U mło-
dych gołębi w okresie intensywnego wzrostu. 
Dawkowanie: 1 łyżeczka na 2 litry wody 2 x w tygodniu. 
Przechowywać w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu.

Opakowanie: butelka 100ml, 300ml 

 wodny roztwór witaminowo-mineralny

Selen - działa przeciwnowotworowo, wiąże wolne rodniki. Pełni 
funkcję ochronną wobec wit. E współdziałając z nią a nawet 
częściowo ją zastępując, podnosi ogólną odporność organizmu 
wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wątroby, nerek oraz na  
pracę mięśni. Niezbędny w okresie rozrodu. Wit. E - witamina 
płodności, działa jako przeciwutleniacz, zapobiega uszkodzeniu 
tkanki łącznej, działa ochronnie na komórki organizmu. Zasto-
sowanie: w okresie rozrodczym, rekonwalescencji po przeby-
tych infekcjach, w okresie lotów oraz przy hipowitaminozie wit. 
E i selenu. 
Dawkowanie: 1 łyżeczka na 2 litr wody 2 x w tygodniu. 
Przechowywać w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu. 

Opakowanie butelka 100ml, 300ml
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Vitoligo

Vitoplus
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 witaminy, minerały,  aminokwasy w płynie

Vitoligo to kompleksowy preparat zawierający niezbędne wita-
miny, pierwiastki oraz aminokwasy, które zapewniają prawidło-
wy rozwój i funkcjonowanie organizmu. Wit. A - bierze udział w 
regulacji funkcji wzroku, widzenia oraz regeneracji nabłonków. 
Wit. D - niezbędna do prawidłowego rozwoju układu kostne-
go. Wit.E - jest naturalnym przeciwutleniaczem, niezbędna w 
okresie rozrodczym. Wit. z grupy B - biorą udział w rozwoju 
tkanki mięśniowej i nerwowej. Oligo-elementy - pełnią funkcję 
regulującą - ciśnienie krwi, utrzymują prawidłowa równowagę 
kwasowo-zasadową, są katalizatorami koenzymów - tworzenie 
hemoglobiny. Mationina - należy do aminokwasów siarkowych, 
które są niezbędne do prawidłowego pierzenia oraz syntezy 
białek. Zastosowanie: stosować wspomagająco przy leczeniu 
chorób infekcyjnych i przemiany materii, odchowu młodych 
gołębi oraz  okresie rozrodu i rekonwalescencji. Niezastąpiona 
w okresie pierzenia i lotów. 
Dawkowanie: 1 łyżeczka na 2 litry wody 2 x w tygodniu. 
Przechowywać w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu. 

Opakowanie: butelka 100ml, 300ml 

 zestaw wszystkich witamin

Vitoplus zestaw wszystkich witamin - to rozpuszczalny w wo-
dzie preparat zawierający zbilansowany zestaw witamin. Vito-
plus stosowany jest w okresie lęgowym, sezonie lotowym oraz 
podczas pierzenia się gołębi. Vitoplus podaje się także  w trak-
cie chorób zakaźnych, inwazyjnych oraz w okresie rekonwale-
scencji po przebytych chorobach. Zawarte w preparacie Vito-
plus - witaminy uzupełniają niedobory, zapobiegają krzywicy, 
wzmacniają odporność gołębi, stymulują metabolizm białek i 
węglowodanów. 
Zastosowanie: Okres lęgowy - 1 łyżeczka na 1l wody co 2 - 3 
dni.  Okres lotów - 1 łyżeczka na  l wody 2 razy w tygodniu.  
Okres pierzenia - 1 łyżeczka na  l wody co 2 dni. Okres zimowy 
- 1 łyżeczka na 1l wody 1 raz w tygodniu.

Opakowanie: pudełko 200g, 300g
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Browit, Browit C+

Enervit
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 drożdże piwne, drożdże piwne z wit. C i z pyłkiem kwiatowym

Browit - drożdże piwne. Browit C+ - drożdże piwne z wit.C i z pyłkiem 
kwiatowym są produktem naturalnym, zawierającym aminokwasy oraz 
kompleks witamin z grupy B. Dodatek pyłku kwiatowego to bogate 
źródło pierwiastków śladowych, aminokwasów i soli mineralnych. Py-
łek kwiatowy poprawia bilans energetyczny tkanek, zwiększając po-
ziom nośnika energii kwasu ATP i neutralizując w ten sposób wpływ 
wielu toksycznych czynników, a co a tym idzie, podnosi odporność 
organizmu i umożliwia szybszy powrót do formy lotowej. Witamina 
C działa odtruwająco, bierze udział w procesach odpornościowych. 
Browit wpływa korzystnie na przemianę materii, wzmacnia aktywność, 
podnosząc odporność organizmu na stresy i czynniki chorobotwórcze. 
Zawarte w Browicie i Browicie C+ witaminy z grupy B oraz C odgrywają 
ważną rolę w przemianie białek, tłuszczów i węglowodanów. 
Zastosowanie:  Browit i Browit C+ może być podawany przez cały rok w 
ilości 1-2 łyżki stołowe na 1kg karmy. Okres lęgowy: 2-3 razy w tygodniu 
1 łyżka stołowa na 1kg karmy. Okres lotów: 1 dzień po powrocie z lotu 
i na 2 dni przed lotem 1 łyżka stołowa na 1kg karmy. Okres pierzenia: 
2-3 razy w tygodniu 1 łyżka stołowa na 1kg karmy. Zwilżenie ziarna 
olejkiem Eriol, Oniol, Carviol, Oreganil zapewnia dobre rozprowadzenie 
Browitu w karmie. Browit nie zawiera konserwantów chemicznych. 

Opakowanieа: pudełko 250g, 850g

 glukoza z kompletem witamin z grupy B

Enervit glukoza z kompletem witamin z grupy B. Glukoza jest 
najprostszym cukrem stanowiącym łatwe źródło energii. Bez-
pośrednio z przewodu pokarmowego jest wchłaniana do 
krwiobiegu i może być natychmiast wykorzystana przez orga-
nizm gołębia albo przechowywana pod postacią glikogenu w 
mięśniach lub wątrobie. Witaminy z grupy B wzmacniają aktyw-
ność układu nerwowego, wzmagają metabolizm węglowoda-
nów i tłuszczy. Witaminizowana glukoza wspomaga regenera-
cję organizmu  po dużych wysiłkach fizycznych (np. po lotach). 
Poprawia kondycję oraz dodaje sił witalnych. po przebytych 
chorobach i zatruciach. Enervit - sporządzony jest na bazie cu-
kru gronowego wzbogaconego witaminami A, D3, B2, B12, PP.
Zastosowanie: Przed lotem: 2 łyżki stołowe na 1l wody pitnej. 
Po locie: w zależności od stanu gołębi - 2-5 łyżek stołowych 
na 1l wody.

Opakowanie: pudełko 250g, 500g
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Kreatyn-SG

L-Karnityn-MW
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 mniejsze zmęczenie - lepszy rezultat
Opakowanie: pudełko 300g

Kreatyn-SG. Energia wytwarzana w mitochondriach – siłowniach 
komórkowych – potrzebna jest do skurczu mięśni, biosyntezy 
białek, hormonów, cholesterolu i wielu innych makrocząste-
czek. Przenośnikiem wysokoenergetycznych grup fosforano-
wych w procesie tworzenia ATP jest kreatyna  Wchodzi ona w 
reakcję z wysokoenergetycznymi grupami fosforanowymi two-
rząc fosfokreatynę, zużywaną następnie do syntezy lokalnego 
ATP. Dzięki temu kreatyna wzmacnia siłę skurczu mięśni, buduje 
masę mięśniową, ułatwia adaptację do zwiększonego wysiłku. 
Działa anabolicznie , ogranicza rozpad białek, poprawia równo-
wagę azotową, skraca czas regeneracji po wysiłku.
Dawkowanie:1łyżeczka na 1l wody, podczas sezonu lotowego 
podawać z Enerwitem.

 preparatz L-karnityną - energia do lotów 
Opakowanie: butelka 300ml

L-Karnityn-MW. W trakcie długich, wyczerpujących lotów mię-
śnie gołębi sportowych zużywają olbrzymie ilości energii. Rolą  
L-karnityny jest przenoszenie długołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych z wnętrza komórek do mitochondriów, gdzie 
ulegają przetworzeniu na tak potrzebną energię. L-karnityna 
ułatwia spalanie tłuszczu zapasowego, zwiększa także zdolność 
do zwiększonego wysiłku i odporność na zmęczenie. Dodatek 
witamin ze zwiększoną ilością wit. E, C - naturalnych antyoksy-
dantów pozwala na łatwiejszy powrót do formy, podnosi od-
porność ptaków w sytuacjach stresu i dużego wysiłku. Zwięk-
sza wydolność tlenową organizmu. Jest to naturalna witamina 
energii. Dawkowanie: 1 łyżeczka na 1l wody do picia przed lo-
tem, po powrocie z lotu: 1 łyżeczka na 1l wody. Warto podawać 
do roztworu Elektolu i Enerwitu.
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Lecytoil

Lecytomix
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 płynny preparat z lecytyną lecytyna w płynie

LECYTOIL jest preparatem zawierającym Lecytynę - substancję fosfolipidową pozyski-
waną z olejów roślinnych.
W organizmie zwierząt - lecytyna jest obecna w każdej komórce ciała, jako składnik 
błon komórkowych i struktur wewnątrzkomórkowych. Jest bardzo ważnym elementem 
składowym mózgu i tkanki nerwowej - chroni osłonkę mielinową.
Lecytyna, jako źródło choliny, jest prekursorem neuroprzekaźnika – acetylocholiny, wa-
runkuje  prawidłowe funkcjonowanie mózgu, czynności ośrodkowego i obwodowego 
układu nerwowego oraz mięśni.
Istotnym działaniem lecytyny jest udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokar-
mowego - stanowi barierę ochronną ścian żołądka. 
Usprawnia przemianę materii, pełni funkcje ochronne wobec wątroby regulując gospo-
darkę tłuszczową - zapobiega marskości wątroby oraz jej stłuszczeniu.
Zmniejsza szkodliwość toksyn środowiskowych oraz wspomaga działanie witamin.
Wskazania:
- prawidłowe przewodzenie sygnałów w systemie nerwowym i mózgu
- wzmocnienie wytrzymałości mięśni 
- zwiększenie wydolności lotowych
- zapobieganie stłuszczeniu wątroby
- poprawa upierzenia
- zwiększenie odporności - w stanach osłabionej kondycji i wzmożonego stresu
Dawkowanie:
- w okresie zimowym: 5 ml na 1 kg paszy, 1 x w tygodniu.
- w okresie rozrodczym, odsadzania młodych, lotów oraz pierzenia: 5 ml na 1 kg paszy, 
2 x w tygodniu
Zalecamy mieszanie LECYTOIL z paszą - łącznie z Browitem, Minervitą lub Klimervitem. 

Opakowanie: 300 ml

 lecytyna w proszku

LECYMIX jest preparatem zawierającym Lecytynę - substancję fosfolipidową pozyskiwa-
ną z olejów roślinnych. W organizmie zwierząt - lecytyna jest obecna w każdej komórce 
ciała, jako składnik błon komórkowych i struktur wewnątrzkomórkowych. Jest bardzo 
ważnym elementem składowym mózgu i tkanki nerwowej - chroni osłonkę mielinową.
Lecytyna jako źródło choliny - jest prekursorem neuroprzekaźnika – acetylocholiny, wa-
runkuje  prawidłowe funkcjonowanie mózgu, czynności ośrodkowego i obwodowego 
układu nerwowego oraz mięśni.
Istotnym działaniem lecytyny jest udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokar-
mowego - stanowi barierę ochronną ścian żołądka. 
Usprawnia przemianę materii, pełni funkcje ochronne wobec wątroby regulując gospo-
darkę tłuszczową - zapobiega marskości wątroby oraz jej stłuszczeniu.
Zmniejsza szkodliwość toksyn środowiskowych oraz wspomaga działanie witamin.
Wskazania:
- prawidłowe przewodzenie sygnałów w systemie nerwowym i mózgu
- wzmocnienie wytrzymałości mięśni 
- zwiększenie wydolności lotowych
- zapobieganie stłuszczeniu wątroby
- poprawa upierzenia
- zwiększenie odporności - w stanach osłabionej kondycji i wzmożonego stresu
Dawkowanie:
- w okresie zimowym: 1 x w tygodniu – 1 łyżeczka na 1 kg paszy
- w okresie rozrodczym, odsadzania młodych, lotów oraz pierzenia: 2 x w tygodniu – 1 
łyżeczka na 1 kg paszy.
Zalecamy mieszanie LECYTOIL z paszą - łącznie z Browitem, Minervitą lub Klimervitem
W celu lepszego i łatwiejszego zmieszania z paszą zalecamy mieszanie LECIMIX z paszą 
- łącznie z olejkami: ERIOL, ONIOL, CARVIOL lub OREGANIL.

Opakowanie: 200 g, 500 g
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Pro-Power PLUS

Solenervit
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 wzmocnienie i siła mięśni

 roztwór glukozy i elektrolitów

PRO-POWER-PLUS – to złożony preparat  odżywczy proteinowo -witaminowo-mineral-
ny. Źródłem białka pokarmowego są izolaty białka stanowiące znaczącą część preparatu 
PRO-POWER-PLUS. Aminokwasy z izolatów białek są łatwo transportowane do komórek, 
gdzie wykorzystywane są w procesach metabolicznych, działają również podobnie do 
anabolicznych czynników wzrostowych, indukują budowę i rozwój mięśni. Dodatek 
drożdży wpływa bardzo korzystnie na przemianę materii, wzmacnia aktywność gołębi 
, podnosi odporność organizmu na stresy i czynniki chorobotwórcze. Zawarte w pre-
paracie witaminy z grupy B odgrywają kluczową rolę w przemianach białek, tłuszczów 
i węglowodanów. Zawartość witamin i minerałów uzupełnia także niedobory tych 
składników w organizmie, ułatwia przyswajanie pozostałych składników preparatu oraz 
aktywizuje metabolizm organizmu. PRO-POWER-PLUS skutecznie uzupełnia niedobory 
składników aminokwasowych, witaminowych i mineralnych. PRO-POWER-PLUS podno-
si zdrowotność stada, zapobiega chorobom niedoborowym, wpływa na wzrost i rozwój 
młodych gołębi, wzmacnia odporność na choroby. 
Wskazania:
- utrzymanie dobrej kondycji
- wzmocnienie zdrowia po przebytych chorobach 
- regeneracja mięśni
- wzbogacenie flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym
- usprawnienie procesu pierzenia 
- uzupełnienie niedoborów witaminowych
Stosowanie i dawkowanie:
PRO-POWER-PLUS może być podawany przez cały rok w ilości 1-2 łyżki stołowe (5-10 g) 
na 1 kg karmy. Okres lęgowy: 2-3 razy w tygodniu 1 łyżka stołowa na 1kg karmy. Okres 
lotów: 1 dzień po powrocie z lotu i na 2 dni przed kolejnym lotem 1 łyżka stołowa na 
1 kg karmy. Okres pierzenia: 2-3 razy w tygodniu 1 łyżka stołowa na 1 kg karmy. W celu 
łatwiejszego zmieszania z paszą zalecamy stosowanie łącznie z olejkami: ERIOL, ONIOL, 
CARVIOL lub OREGANIL.

Działanie: Glukoza - cukier prosty  jest jednym z podstawowych źródeł ener-
gii, efekt rozkładu węglowodanów, wchłania się bezpośrednio z przewodu 
pokarmowego do krwiobiegu. Glukoza jest podstawowym składnikiem 
energetycznym mięśni, zmniejsza zapotrzebowanie na metabolizm tłusz-
czy, zapobiega kwasicy przez zwiększenie ilości glikogenu w wątrobie. Elek-
trolity są niezbędne do wyrównania zaburzeń gospodarki elektrolitowej w 
stanach zapotrzebowania na wodę i elektrolity. Działają wspomagająco przy 
biegunkach. Witaminy  A,D3,E   są niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu: -wit.A- regeneruje nabłonki przewodu pokarmowego i 
oddechowego oraz korzystnie wpływa na narząd wzroku. -wit.D3- reguluje 
wchłanianie i przyswajanie jonów wapnia, jest niezbędna do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju. -wit. E- witamina płodności, jest naturalnym przeciwutle-
niaczem, niezbędna w okresie rozrodczym. Wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe omega-3 i omega-6  zawarte w mieszaninie olei podnoszą ogólną 
odporność, wzmagają przemianę materii, są źródłem  energii dla organizmu, 
wpływają korzystnie na pierzenie, są niezbędne dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju młodych gołębi oraz są prekursorami hormonów, które regulują 
działanie układu rozrodczego.
Zastosowanie: biegunki, stres podczas transportu, poprawienie kondycji 
podczas lotów, rekonwalescencja po  przebytych chorobach i zatruciach.
Dawkowanie: podczas lotów 2 - 5 łyżek stołowych na 1 litr wody do picia 
przed i po locie.
Rekonwalescencja i przy biegunkach: 2 łyżki na 1 litr wody.

Opakowanie: 200 g, 850 g

Opakowanie: 500 ml
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 preparat wzmacniający

GUT-AMINO-POWDER to złożony preparat  odżywczy aminokwasowo-witaminowo-
-mineralny. Dzięki optymalnym proporcjom aminokwasów egzo- i endogennych z 
wysokim udziałem aminokwasów rozgałęzionych (BCAA) i glutaminy charakteryzuje się 
wysoką wartością odżywczą i aktywnością anaboliczną. Aminokwasy oraz powstające 
w efekcie ich przemian w organizmie peptydy działają podobnie do anabolicznych 
czynników wzrostowych. Zawartość witamin i minerałów uzupełnia także niedobory 
tych składników w organizmie. GUT-AMINO-POWDER jest pobierany przez gołębie w 
zależności od ich aktualnego zapotrzebowania. Okres lęgowy, wychów młódków, wy-
czerpujące loty, okres pierzenia powodują wzmożone pobieranie GUT-AMINO-POWDER 
– skutecznie uzupełniając niedobory składników aminokwasowych, witaminowych i 
mineralnych. GUT-AMINO-POWDER podnosi zdrowotność stada, zwiększa odporność 
gołębi na choroby układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Zapobiega przed 
chorobami niedoborowymi, wpływa na wzrost i rozwój młodych gołębi, wzmacnia 
odporność na choroby. Wskazania: - wzmocnienie osłabionych gołębi  - regeneracja 
mięśni - wzbogacenie flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym - przyspieszenie 
trawienia i ochrona przed procesami gnilnymi w przewodzie pokarmowym - uspraw-
nienie procesu pierzenia  - uzupełnienie niedoborów makro i mikroelementów - uzu-
pełnienie niedoborów witaminowych. Dawkowanie: GUT-AMINO-POWDER należy po-
dawać z karmą. W celu łatwiejszego zmieszania z paszą zalecamy stosowanie łącznie z 
olejkami: ERIOL, ONIOL, CARVIOL lub OREGANIL – 1 łyżka stołowa olejku na 1 kg paszy 
+ zalecana ilość preparatu GUT-AMINO-POWDER. - w okresie zimowym i rozrodczym: 
1 x w tygodniu: 1 miarka - 5g na 1 kg paszy - w okresie odsadzania młodych, lotów 
oraz pierzenia: 2 - 3 x w tygodniu - 1 miarka - 5g na 1 kg paszy. Można także podawać 
w żernikach i zapewnić gołębiom swobodny do nich dostęp. Preparat można mieszać 
z Kol-gritem, Polgritem lub Redgritem:1 łyżka stołowa ma 1 kg gritu. Skład: serwatka, 
mleko w proszku, białko soi, węglan wapnia, fosforan wapnia, węglan magnezu chlorek 
sodu, cynk, miedź, kobalt, jod, selen, mangan, wypełniacz, stabilizator kwasowości.

Opakowanie: 200 g, 500 g

 preparat na bazie białka pochodzenia zwierzęcego

MATIMUN to złożony preparat na bazie białka pochodzenia zwierzęcego.
Wartość odżywcza izolatów białka sprawia, że uznawane są one za najwartościowsze 
źródło białka pokarmowego. Aminokwasy, ich łatwy transport do komórek oraz powsta-
jące na skutek ich przemian peptydy działają podobnie do anabolicznych czynników 
wzrostowych, w efekcie czego przyczyniają się do budowy tkanki mięśniowej. Łatwa 
rozpuszczalność i przyswajalność, optymalne proporcje aminokwasów egzo- i endo-
gennych, obecność aminokwasów rozgałęzionych (BCAA) sprawia, że MATIMUN zapew-
nia optymalne zaopatrzenie gołębi w najwartościowsze białka. Dodatkowe dostarczenie 
łatwo przyswajalnych aminokwasów podczas lotów treningowych i konkursowych daje 
efekt rozbudowy i ujędrnienia tkanki mięśniowej.
Zawartość witamin i minerałów ułatwia przyswajanie składników preparatu oraz aktywi-
zuje metabolizm organizmu. MATIMUN nie zawiera laktozy. MATIMUN warto stosować 
do odbudowy tkanki mięśniowej u ptaków wycieńczonych lotami, osłabionych oraz 
podczas rekonwalescencji po przebytych chorobach. Wychów młódków, wyczerpujące 
loty, okres pierzenia powodują wzmożone pobieranie preparatu MATIMUN – skutecz-
nie uzupełniającego niedobory składników aminokwasowych , witaminowych i mine-
ralnych. MATIMUN podnosi wigor stada, wpływa na wzrost i rozwój młodych gołębi, 
wzmacnia odporność na choroby.
Wskazania: - budowa i rozbudowa muskulatury gołębi, - regeneracja mięśni, - uzupeł-
nienie niedoborów aminokwasów i witamin, - wzmocnienie osłabionych gołębi, - uzu-
pełnienie niedoborów makro i mikroelementów.
Stosowanie i dawkowanie: MATIMUN można podawać z karmą lub wodą do picia.
W celu łatwiejszego zmieszania z paszą zalecamy stosowanie łącznie z olejkami: ERIOL, 
ONIOL, CARVIOL lub OREGANIL 1 łyżka na 1 kg paszy. - w okresie wychowu młódków : 2 
x w tygodniu – 1 - 2 łyżeczki na 1 kg paszy, - odsadzone młode gołębie: 3 x w tygodniu 
– 1 łyżeczka na 1 kg paszy, - w okresie lotów oraz: 2 x w tygodniu -1 - 2 łyżeczki na 1 
kg paszy, - gołębie wycieńczone po lotach: jednorazowo po locie 1 - 3 łyżeczk1 na 1 l 
wody, - podczas rekonwalescencji po przebytych chorobach: 2 – 3 x w tygodniu – 1 - 3 
łyżki na 1 l wody.

Opakowanie: 200g, 500g
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 tonik po lotach wzmocnienie i siła mięśni

POWERMUN to złożony preparat odżywczy, proteinowo -witaminowo-mineralny.
Aminokwasy zawarte w preparacie POWERMUN są łatwo transportowane do komórek, 
gdzie wykorzystywane są w procesach metabolicznych, działają również podobnie do 
anabolicznych czynników wzrostowych, indukują budowę i rozwój mięśni.
Dodatek witamin wpływa bardzo korzystnie na przemianę materii, wzmacnia aktyw-
ność gołębi, podnosi odporność organizmu na stresy i czynniki chorobotwórcze. Za-
warte w preparacie witaminy z grupy B odgrywają kluczową rolę w przemianach białek, 
tłuszczów i węglowodanów.
Zawartość witamin i minerałów uzupełnia także niedobory tych składników w organi-
zmie, ułatwia przyswajanie pozostałych składników preparatu oraz aktywizuje metabo-
lizm organizmu.
POWERMUN skutecznie uzupełnia niedobory składników aminokwasowych, witamino-
wych i mineralnych. 
POWERMUN podnosi zdrowotność stada, zapobiega chorobom niedoborowym, wpły-
wa na wzrost i rozwój młodych gołębi, wzmacnia odporność na choroby.
Wskazania:
- utrzymanie dobrej kondycji
- wzmocnienie gołębi po lotach
- regeneracja mięśni
- wzbogacenie flory bakteryjnej w przewodzie pokarmowym
- uzupełnienie niedoborów witaminowych
Stosowanie i dawkowanie:
POWERMUN należy podawać z wodą do picia.
Po powrocie z lotów – 1 łyżeczka na 1 l wody – przez 1 – 2 dni.  
Przy transporcie gołębi, w sytuacjach stresowych – 1- 2 łyżeczki na 1 l wody przez 2 – 4 
dni.
POWERMUN można podawać łącznie z preparatami: Elektrol, Elektromun Enervit lub 
L- Karnityną.

Opakowanie: 200 g, 500 g

Algi morskie Ascophyllum Nodosus zawierają łatwo przyswajalne związki, które 
są obfitym źródłem substancji organicznych: aminokwasów, protein i węglowo-
danów. Posiadają w swym składzie łatwo przyswajalne żelazo, magnez, selen, 
potas, jod, chlor, miedź, cynk, oraz beta- karoten i witaminy z grupy B w tym zna-
czące ilości witaminy B12, oraz Wit. E i C. Algi morskie wspomagają procesy tra-
wienne, metaboliczne oraz oczyszczają organizm, działają  korzystnie na układ 
oddechowy i podnoszą aktywność układu immunologicznego. Mieszanina ziół 
zawarta w Klimerwicie  pobudza procesy przemiany materii, działa  pomocniczo 
w schorzeniach przewodu pokarmowego, biegunkach, pomaga w regeneracji 
wątroby po przebytych zatruciach, wzmacnia odporność. Witaminy A,D3,E,K,B i 
C- są niezbędne do prawidłowych funkcji życiowych, wit.D3 -zapobiega zmia-
nom krzywiczym u młodych gołębi, wit. B12 -anemii, wit. A odpowiada za pra-
widłową regenerację nabłonków układu oddechowego i pokarmowego, wit. 
K - zapobiega wybroczynom i wzmacnia krzepliwość, wit. E  bierze udział w 
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, błon śluzowych i nabłonków, jest nieza-
stąpiona w okresie rozrodczym.  Aminokwasy: metionina- pomaga w usuwaniu 
trujących związków z wątroby, wspomaga układa trawienny, wzmacnia osłabio-
ne mięśnie; lizyna- uczestniczy w procesach wchłaniania wapnia zapobiegając 
zmianom krzywiczym i zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój młodych gołębi. 
Klimerwit to także zbiór makro i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych: 
wapń, fosfor, magnez, sód, potas, żelazo, miedź cynk, mangan, jod, kobalt, selen, 
molibden, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Zastosowanie: Okres lęgowy: 2 - 3 x w tygodniu 1 łyżka stołowa na 1 kg paszy 
zwilżonej olejkiem Eriol, Oniol, Carviol, lub Oreganil - okres lotów: 1 - 2 x w tygo-
dniu; - okres pierzenia: 2 x w tygodniu, - okres zimowy: 1 x w tygodniu.

 preparat mineralno- witaminowo- aminokwa-
sowy z dodatkiem  ziół i alg morskich

Opakowanie: pudełko 600g
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Minervita to mieszanka minerałów zawierająca w swym składzie makro 
i mikro elementy, witaminy oraz aminokwasy. Aminokwasy jako składni-
ki białek stanowią główny element budulcowy skóry, mięśni, ścięgien, 
nerwów, piór, enzymów i przeciwciał. Metionina i lizyna zaliczane są do 
aminokwasów siarkowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu, wpływają korzystnie na prawidłowe wykształcanie 
piór w okresie pierzenia. Lizyna pomaga w procesach wchłaniania wapnia 
co zapobiega zmianom krzywiczym i zapewnia prawidłowy wzrost i roz-
wój młodych gołębi. Metionina pomaga w usuwaniu trujących związków 
z wątroby, wspomaga układa trawienny, wzmacnia osłabione mięśnie. 
Wszystkie te składniki współdziałają razem i odgrywają pierwszorzędną 
rolę w przyswajaniu przez organizm gołębi substancji budulcowych. Mi-
nervita jest pobierana przez gołębie w zależności od aktualnego zapotrze-
bowania. Okres lęgowy, wychów młódków, wyczerpujące loty, okres pie-
rzenia - powodują wzmożone spożycie. Minervita podnosi zdrowotność 
stada zwiększając odporność gołębi na choroby układu oddechowego i 
przewodu pokarmowego. Zapobiega chorobom niedoborowym układu 
kostnego, wpływa korzystnie na wzrost i rozwój młodych gołębi, wzmac-
nia odporność na choroby zakaźne. Zastosowanie: Minervitę podawać w 
małych pojemnikach-miseczkach zapewniając swobodny dostęp. Miervite 
można podawać z Kol-gritem (1 łyżka stołowa na 1kg Kol-gritu) lub z paszą 
po uprzednim zwilżeniu olejkiem czosnkowym Eriol, lub olejkiem kminko-
wym Carviol (1 łyżka stołowa na 1kg paszy). mieszanka minerałów, witamin i aminokwasów

Opakowanie: worek 1kg, 2,5kg

 zioła oraz zestaw wszystkich witamin

Witaminy, makro i mikroelementy, aminokwasy. VITOMUN to kom-
pleksowy preparat zawierający w swym składzie niezbędne witaminy, 
pierwiastki oraz aminokwasy oraz wyciągi ziołowe, które zapewniają 
prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmu. Wit. A - bierze udział 
w regulacji funkcji wzroku[?], widzenia oraz regeneracji nabłonków. 
Wit. D - jest niezbędna do prawidłowego rozwoju układu kostnego. 
Wit.E - jest naturalnym przeciwutleniaczem, niezbędnym w okresie roz-
rodczym. Wit. z grupy B - biorą udział w rozwoju tkanki mięśniowej i 
nerwowej. Oligo-elementy - pełnią funkcję regulującą ciśnienie krwi, 
utrzymują prawidłowa równowagę kwasowo-zasadową, są katalizato-
rami koenzymów - tworzenie hemoglobiny. Mationina - należy do ami-
nokwasów siarkowych, które są niezbędne do prawidłowego pierzenia 
oraz syntezy białek. Wskazania:
- wspomagająco przy leczeniu chorób infekcyjnych i przemiany materii, 
- w okresie lęgowym
- podczas odchowu młodych gołębi 
- w okresie pierzenia 
- w sezonie lotowym
- niedoboru witamin, minerałów lub aminokwasów
Stosowanie i dawkowanie: Profilaktycznie: 5 ml na 1 l wody do picia, poda-
wać 2 – 3 razy w tygodniu. Podczas lotów, pierzenia, wychowu młodych 
gołębi: 10 ml na 1 l wody do picia co 2 dni.

Opakowanie: 500 ml, 1000 ml
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 mieszanina wysokoenergetycznych naturalnych  
różnorodnych olei
Opakowanie: butelka 500ml

Loftoil mieszanina wysokoenergetycznych naturalnych róż-
norodnych olei: słonecznikowy, kukurydziany, oliwa z oliwek, 
sojowy, arachidowy, lniany, tran, zawierająca w swym składzie 
między innymi lecytynę, witaminę płodności E oraz łatwo 
przyswajalne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 i 
omega 6 (kwas linolenowy i linolowy).  Działanie oleju Loftoil 
polega na: dostarczeniu łatwo przyswajalnej energii, szybkiej 
regeneracji organizmu, wzmocnieniu odporności na infekcje, 
dostarczeniu rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A, D, E, K. 
Dawkowanie: 1 łyżeczka od herbaty na 1kg paszy. Przed łącze-
niem w pary przez tydzień,  Po połączeniu w pary: 2 x w tygo-
dniu. Rozwój młódków: 2 x w tygodniu. Okres lotów: 2 - 3 x w 
tygodniu, Okres pierzenia, 1 - 2 x w tygodniu.
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Agablok

Biotyzyn

Agablok - kamień do dziobania - biały lub czerwony. Bogaty w 
niezbędne minerały jak wapń, fosfor, magnez, mangan, cynk, 
jod, kobalt, żelazo oraz wiele innych pierwiastków śladowych. 
Kamień do dziobania Agablok zapewnia optymalną prze-
mianę materii, wzmacnia układ kostny, przyspiesza odbudo-
wę czerwonych ciałek krwi, utrzymuje gołębie z dala od pól 
uprawnych, chroni przed zatruciami środkami ochrony roślin 
i nawozami. Gołębie spożywają minerały w zależności od ak-
tualnych potrzeb fizjologicznych. Zastosowanie: Agablok (biały 
lub czerwony) podawać w osobnych miseczkach w całości lub 
pokruszony. 

BIOTYZYN zawierający w swym składzie: biotynę, cynk, selen oraz witaminy, zale-
cany jest głównie do stosowania w okresie pierzenia. Wszystkie składniki prepa-
ratu BIOTYZYN biorą udział w prawidłowej przemianie węglowodanów, białek, 
tłuszczy, także podczas rekonwalescencji po przebytych chorobach i urazach - 
keratynizacji naskórka w procesach regeneracyjnych skóry i odzyskiwaniu połysku 
przy zmatowieniu piór.
BIOTYZYN wpływa: na prawidłowy rozwój, pigmentację, połysk i funkcjonowanie 
piór, skóry, rozwój i twardość pazurów i dzioba, szybsze gojenie się stanów zapal-
nych skóry i ran. Zestaw witamin, makro i mikroelementów oraz aminokwasów 
zapewnia korzystny rozwój ptaków, ich kondycję, połysk piór oraz siły witalne. 
Wskazania:
- wspomaganie w okresie pierzenia
- stany zapalne skóry
- profilaktyka w stanach zaburzonego pierzenia
- niedobory witamin
Stosowanie i dawkowanie:
Najlepiej podawać: 
- w trakcie leczenia i rekonwalescencji, przez cały okres trwania terapii: 1 miarka 
- 5ml na 5 l wody do picia
- w okresie pierzenia: codziennie -1 miarka - 5ml na 5 l wody do picia 
W sytuacjach niedoborów można wzmocnić efekt działania preparatu BIOTYZYN 
podwajając podawaną dawkę: 10 ml na 5 l wody do picia.

 kamień do dziobania biały i czerwony
Opakowanieа: 400g w miseczce, wsady do miseczek, torebka 1kg, wiaderko 5kg, 

zestaw 6 miseczek biały i czerwony

 biotyna, cynk, selen oraz witaminy
Opakowanie: 100 ml, 300 ml

PR
EP

AR
AT

Y 
M

IN
ER

AL
NE



15

Elektrol

Elektromun

Elektrol elektrolity z glukozą Elektrol  poprzez wyrównanie go-
spodarki wodno-elektrolitowej zapewnia szybką regenerację 
gołębi po lotach, sytuacjach stresowych – transport, wystawy. 
Wzmacnia organizm gołębi i skraca okres rekonwalescencji 
przy biegunkach spowodowanych zatruciami, chorobami wi-
rusowymi i bakteryjnymi. Glukoza zawarta w Elektrolu w łatwy 
sposób wchłania się z przewodu pokarmowego do krwi, do-
starczającdużą dawkę energii, co pozwala na szybką regene-
racje organizmu po sytuacjach stresogennych: transport, loty, 
wystawy, choroby. Sole oraz minerały wraz z glukozą zawarte 
w Elektrolu są szybko wchłaniane z przewodu pokarmowego.
Zastosowanie: Po powrocie z lotu 1 łyżeczka na 1l wody przez 1 
dzień. Przy transporcie gołębi oraz przy biegunkach: 1 łyżeczka 
na 1l wody.

Zalecany po długotrwałych i intensywnych biegunkach. Wyrównuje go-
spodarkę wodno-elektrolitową, zapewnia prawidłowe parametry elek-
trolitów w płynach ustrojowych, co skutkuje szybką regeneracją gołębi. 
Wzmacnia organizm gołębi i skraca okres rekonwalescencji przy biegun-
kach spowodowanych chorobami wirusowymi i bakteryjnymi, zatruciami 
chemicznymi, jak i w sytuacjach stresowych - transport, wystawy. Wyciągi 
ziołowe, sole mineralne, witamina C zawarte w preparacie są szybko wchła-
niane z przewodu pokarmowego. Zapewniają szybki powrót do formy, 
regenerację gołębi po lotach, a poprzez wyrównanie gospodarki wodno 
– elektrolitowej – wzmacniają organizm gołębi i zapobiegają odwodnieniu. 
Witamina C wywiera pozytywny wpływ na procesy odpornościowe, zapo-
biega pękaniu naczyń krwionośnych, uszczelnia nabłonki. 
Wskazania do stosowania:
- wyczerpujące loty
- sytuacje stresowe: transport, szczepienia, przegrzanie organizmu, 
- biegunki różnej etiologii
- podczas wysokich temperatur
Stosowanie i dawkowanie:
Po powrocie z lotów – 1 łyżeczka na 1 l wody. 
Przy transporcie gołębi, w sytuacjach stresowych oraz profilaktycznie przy 
biegunkach – 1- 2 łyżeczki na 1 l wody przez 2 – 5 dni

 elektrolity z glukozą
Opakowanie: pudełko 200g, 300g

 preparat regulujący gospodarkę 
wodno-elektrolitową ptaków

Opakowanie: 200 g, 500 g
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Ervitan

Emvita

PR
EP

AR
AT

Y 
M

IN
ER

AL
NE

  makro i mikro elementy oraz witaminy
Opakowanie: pudełko 2 kg, 25 kg

Emvita to mieszanka mineralno-witaminowa zawierająca makro i mi-
kro elementy oraz witaminy, które ułatwiają przyswajanie minerałów 
przez gołębie. Zawartość wapnia i fosforu wpływa korzystnie na rozwój 
i wzrost młodych gołębi. Wapń i Fosfor jako główne składniki organi-
zmu są niezbędne do prawidłowych funkcji zachodzących w ciele go-
łębi. Zapobiegają zmianom krzywiczym, wpływają korzystnie na układ 
nerwowy, pełnią ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi, decydują o 
procesie mineralizacji kości i skorupy jaj, zwiększają wylęgowość jaj, 
biorą udział w procesach przemiany węglowodanów, białek i tłuszczów. 
Fosfor wchodzi w skład kwasów nukleinowych DNA, RNA. Magnez jest 
ściśle powiązany z działaniem wapnia i fosforu, jest aktywatorem wie-
lu enzymów. Działa tonizująco na układ nerwowy. Sód nazywany jest 
„pierwiastkiem życia” reguluje gospodarkę wodną w organizmie. Zasto-
sowanie: podawać przez cały rok w osobnych pojemnikach zapewnia-
jąc swobodny dostęp. Emvite można podawać z Kol-Gritem, Pol-gritem 
(1 łyżka stołowa na 1 kg Kol-Gritu) lub z paszą po uprzednim zwilżeniu 
olejkiem czosnkowym Eriol, lub olejkiem z oregano Oreganil (1 łyżka 
stołowa na 1kg paszy).

 mieszanka mineralno witaminowa
Opakowanie: worek 2kg, 25kg

ERVITAN to mieszanka mineralno-witaminowa zawierająca makro i mikro elemen-
ty oraz witaminy, które ułatwiają przyswajanie minerałów przez 
gołębie. Zawartość wapnia i fosforu wpływa korzystnie na rozwój i wzrost mło-
dych gołębi. Wapń i fosfor jako główne składniki organizmu są niezbędne do 
prawidłowych funkcji zachodzących w ciele gołębi. Zapobiegają zmianom krzy-
wiczym, wpływają korzystnie na układ nerwowy, pełnią ważną rolę w procesie 
krzepnięcia krwi, decydują o procesie mineralizacji kości i skorupy jaj, zwiększają 
wylęgowość jaj, biorą udział w procesach przemiany węglowodanów, białek i 
tłuszczów. Fosfor wchodzi w skład kwasów nukleinowych DNA, RNA. Magnez jest 
ściśle powiązany z działaniem wapnia i fosforu, jest aktywatorem wielu enzymów. 
Działa tonizująco na układ nerwowy. Sód nazywany jest pierwiastkiem życia, re-
guluje gospodarkę wodną w organizmie. 
Wskazania:
- niedobory mineralne: makro i mikroelementów,
- wzmożone zapotrzebowanie na wapń, magnez, fosfor w okresie lęgowym,
- wspomaganie rozwoju młodych gołębi,
- zapobieganie żerowaniu w polach
Stosowanie i dawkowanie:
Podawać przez cały rok w osobnych pojemnikach – żernikach, zapewniając swo-
bodny dostęp. ERVITAN można podawać z Kol-Gritem, Pol-gritem:1 łyżka stołowa 
na 1 kg gritu, or z paszą. W celu łatwiejszego zmieszania z paszą zalecamy stoso-
wanie łącznie z olejkami: ERIOL, ONIOL, CARVIOL or OREGANIL – 1 łyżka stołowa 
olejku na 1 kg paszy. 
Można mieszać z Emvitą.
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Kol-grit
Pol-grit
Red-grit
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Кol-grit/Pol-grit/Red-grit - to bardzo dobrze przyswajalna mie-
szanka naturalnych minerałów przeznaczona dla gołębi. Składa 
się z muszli ostryg, białego i/lub czerwonego kamienia, kwarcu-
-poprzez to zawiera pełno wartościowe związki wapnia, fosfo-
ru, magnezu i mikropierwiastków. Żwirek oraz minerały w nich 
zawarte przyczyniają się do całkowitego wykorzystania poda-
wanej karmy, a co za tym idzie przyswajania przez organizm 
gołębia wszystkich składników odżywczych. Kol-Grit poprzez 
dostarczanie niezbędnych składników mineralnych oraz gastro-
litów w naturalny sposób zabezpiecza gołębie przecz zatrucia-
mi polowymi (nawozy, środki ochrony roślin) spowodowanych 
żerowaniem w polach. Кol-grit/Pol-grit/Red-grit buduje szkielet 
gołębi, zapobiega krzywicy, usprawnia trawienie, wpływa na 
wzrost i rozwój młodych gołębi.

Kolgrit- muszle ostryg, biały i czerwony kamień, anyż
B-0 - muszle ostryg, biały kamień, anyż - drobny
B-1 - muszle ostryg, biały kamień, anyż - gruby
R-0 - muszle ostryg, biały kamień i palona glinka, anyż- drobny
R-1 - muszle ostryg, biały kamień i palona glinka, anyż - gruby
S - muszle ostryg, czerwony kamień, anyż
C-0 - czerwony kamień – palona glinka, anyż - drobny
C-1 - czerwony kamień – palona glinka, anyż - gruby

 mieszanka naturalnych minerałów
Opakowanie: worki foliowe: 2,5kg, 10kg, 25kg,

Kol-grit 5kg 
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Kołacz MIX

Kołacz
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Kołacz - dla gołębi na bazie glinki - zawiera łatwo strawne mi-
nerały pochodzenia lądowego i morskiego. Jest bogaty w sub-
stancje mineralne, makroelementy: wapń, fosfor, magnez, sód, 
chlor, potas; mikroelementy: żelazo, cynk, jod, selen, miedź oraz 
pierwiastki śladowe. Pomaga utrzymać gołębie z dala od pól 
uprawnych, a co za tym idzie chroni przed zatruciami środkami 
ochrony roślin i nawozami. Do stosowania w ciągu całego roku. 
Substancje mineralne zawarte w kołaczu wspomagają: zdrowie, 
witalność, trawienie, rozwój młodych gołębi, pierzenie, płod-
ność i rozród. Gołębie spożywają Kołacz w zależności od aktu-
alnych potrzeb fizjologicznych. Zastosowanie: Należy podawać 
w osobnych miseczkach - w kostce lub pokruszony.

Kostki mineralne zawierają strawne minerały pochodzenia morskie-
go i lądowego. Ponadto posiadają nasiona roślin chętnie zjadanych 
przez gołębie, oraz mieszankę ziół wpływających na prawidłowe 
działanie przewodu pokarmowego, wzmacniające wigor i wital-
ność gołębi. Ziarnista struktura, urozmaicony, bogaty skład utrzy-
muje gołębie z daleka od pól uprawnych, dostarczając niezbędne 
składniki w okresie lęgowym, lotowym, pierzenia i zimowym. Kostki 
mineralne MIX zawierają w swym składzie makro oraz mikroele-
menty tj.: wapń, magnez, fosfor, sód, potas, żelazo, selen, jod. Po-
szczególne kostki różnią się między sobą procentową zawartością 
składników mineralnych a także dodatkiem unikalnej kompozycji 
ziół i nasion zdrowia. Calci-mix – oregano i tymianek, Mag-mix –
lubczyk i estragon, Pick-mix – majeranek, Vit- mix – koper włoski, 
Avi-mix – bazylia, Col-mix – korę wierzby i dębu. W zależności od 
sezonowego wzrostu zapotrzebowania na składnik mineralne, lub 
występowania niedoborów minerałów w środowisku gołębie spo-
żywają w większej ilości poszczególne kostki. Zastosowane: Kołacze 
MIX należy podawać przez cały rok, w osobnych pojemnikach - w 
całości lub pokruszone.

 kostki mineralne

 dla gołębi na bazie glinki
Opakowanie: pudełko 900 g, zestaw 900 g x 6 szt., wiaderko 5 k

Opakowanie: zbiorcze 12 szt., tacka 6 x mix, tacka 12 x mix 
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Basicsol

Hydromun
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Basicsol - ocet jabłkowy z naturalnym miodem pszczelim. Ten 
naturalny produkt wywiera pozytywne działanie na organizm 
gołębi poprzez: - wpływa na kwasowość przewodu pokarmo-
wego - usprawnienie trawienia, - zmniejszenie ciśnienia krwi, 
- blokowanie rozwoju szkodliwej mikroflory w wodzie do picia, 
- wspomaga likwidację rzęsistnicy (żółtego guzka). Ocet jabł-
kowy bierze udział w cyklach metabolicznych i usuwa szkodli-
we produkty przemiany materii, oczyszcza organizm, poprawia 
trawienie i ułatwia wchłanianie żelaza. Miód pszczeli jako na-
turalny produkt charakteryzuje się naturalną aktywnością anty-
biotyczną, dzięki zawartości lizozymu i apidycyny hamuje bądź 
niszczy rozwój bakterii G+, G-, grzybów, wirusów, pierwotnia-
ków i paciorkowców. Dawkowanie: 1 łyżka stołowa na 1l wody 
1 - 2 x w tygodniu.

 ocet jabłkowy z naturalnym miodem pszczelim
Opakowanie: butelka 500ml, 1000ml

 zakwaszacz
Opakowanie: 500 ml, 1000 ml

HYDROMUN to mieszanina naturalnych kwasów organicznych i nie-
organicznych oraz składników mineralnych.
Wywiera pozytywne działanie na organizm gołębi: wpływa na kwaso-
wość przewodu pokarmowego – obniża pH, usprawnia trawienie, uła-
twia wchłanianie składników pokarmowych, zmniejsza ciśnienie krwi, 
blokuje rozwój szkodliwej mikroflory w wodzie do picia: Coli, Salmonel-
la, Shigella;  wspomaga likwidację rzęsistnicy (żółtego guzka) i grzybic 
z rodzaju Candida.
Wskazania:
- obniżenie pH przewodu pokarmowego
- usprawnia trawienie
- blokowanie rozwoju szkodliwej mikroflory w wodzie do picia
- ograniczenie występowania biegunek 
- przy zmianie karmy
Stosowanie i dawkowanie:
Profilaktycznie: 5 ml na 1l wody do picia, co 2 – 3 dni
Przy zmianie karmy: 5 ml na 1l wody do picia, 1-2 przed i po zmianie 
karmy: Przy biegunkach: 10-15 ml na 1 l wody do czasu ustąpienia bie-
gunki.
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Lactosol
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Lactosol - kwas mlekowy. Kwas mlekowy jest kwasem orga-
nicznym wytwarzanym w procesie fermentacji, w skład, które-
go wchodzą różne gatunki bakterii z rodzaju Lactobacilus oraz 
Bifidobacterium. Tworzą one przeciwwagę dla bakterii szko-
dliwych stanowiących nieodłączną część mikroflory jelitowej, 
pokrywając szczelnie nabłonek jelitowy i dzięki temu stanowią 
barierę dla chorobotwórczych czynników oraz szkodliwych 
substancji znajdujących się w przewodzie pokarmowym. Kwas 
mlekowy posiada właściwości konserwujące, hamując rozwój 
bakterii ale także drożdży i pleśni. Działa stabilizująco obniżając 
kwasowość (ph) treści pokarmowej, co zapobiega rozwojowi 
niekorzystnej mikroflory bakteryjnej typu Coli, Salmonella, Shi-
gella, itp. Stosowany przy występowaniu wodnistej biegunki, 
ułatwia powrót do zdrowia. 
Zalecane jest podawanie po kuracji antybiotykowej - przywraca 
korzystną mikroflorę przewodu pokarmowego. Dawkowanie: 1 
łyżka stołowa na 1l wody 1 - 2 x w tygodniu.

 kwas mlekowy
Opakowanieа: butelka 400ml, 1000ml
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Agalina

Avipro

 koncentrat kilkunastu ziół i warzyw

Agalina - koncentrat kilkunastu ziół i warzyw poprzez wzmoże-
nie mikrokrążenia oczyszcza krew, przyspiesza regenerację or-
ganizmu po przebytych chorobach. Wspomaga pracę wątroby, 
stymuluje procesy trawienne. Wpływa korzystnie na układ po-
karmowy, obniżając pH treści żołądka i jelit - zapobiega biegun-
kom. Zawartość naturalnych flawonoidów - rutyna - uszczelnia 
naczynia krwionośne i wpływa korzystnie na pracę mięśnia ser-
cowego. Agalina korzystnie wpływa także na układ oddecho-
wy i wydalniczy. Wyciąg z ziół wspiera proces pierzenia, ułatwia 
wymianę puchu, pióra uzyskują aksamitny wygląd. - echinacea 
- podnosi ogólną odporność. Zaleca się stosować w ciągu całe-
go roku. Skład: rumianek, krwawnik, brzoza, wierzba, dąb, dziu-
rawiec, orzech włoski, mięta, łopian, pokrzywa, owoc anyżu, 
berberys, tymianek, oregano, pietruszka, lipa, szałwia, wyciąg z 
marchwi i buraka, estragon, jeżynówka purpurowa - echinacea. 
Dawkowanie: 1 - 2 razy w tygodniu, jedną łyżkę stołową na 1litr 
wody do picia.

Opakowanie: butelka 500ml, 1000ml

Avipro czosnek w proszku. Avipro jest to preparat na bazie 
naturalnego zmielonego czosnku. Zawiera biopierwiastki oraz 
substancje hamujące rozwój patogennych bakterii. Wzmacnia 
organizm, poprawia naturalną odporność, pobudza trawienie, 
działa żółciopędnie, przeciwrobaczo, neutralizuje działanie my-
kotoksyn. ALLICYNA - produkt metabolizmu czosnku w organi-
zmie działa silnie bakteriobójczo w obrębie układu pokarmo-
wego i oddechowego. Pobudza wydzielanie soku trawiennego 
oraz obniża ciśnienie krwi. Zastosowanie: 1 łyżeczka (od her-
baty) na 1kg karmy zwilżonej olejkiem Oniol, Carviol, Oreganil. 
Warto także dodawać czosnek w proszku Avipro do drożdży 
piwnych Browit. 

 czosnek w proszku
Opakowanie: pudełko 200g
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Avisol

Betamun
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Avisol - sok czosnkowy. Wzmacnia organizm podnosząc natural-
ną odporność, poprawia ogólną kondycję fizyczną. Posiadając 
właściwości podobne do antybiotyków zapobiega infekcjom 
bakteryjnym układu oddechowego i pokarmowego. Utrzymuje 
prawidłową równowagę w przewodzie pokarmowym między 
bakteriami tlenowymi i beztlenowymi, zapobiega występowa-
niu niestrawności, zaparć, podrażnieniu jelit. Pobudza trawienie, 
korzystnie działa na układ odpornościowy, neutralizuje działa-
nie mykotoksyn. Działa przeciwrobaczo. Dawkowanie: 1 łyżka 
stołowa na 1l wody, 2 - 3 x w tygodniu. Można stosować z Bro-
witem lub Klimervitem.

 sok czosnkowy
Opakowanie: butelka 400ml

 odtrucie i oczyszczenie organizmu

BETAMUN jest preparatem ziołowym, którego głównym zadaniem jest odtrucie 
– oczyszczenie  organizmu gołębi. Zalecany jest głównie do stosowania przy za-
truciach środkami ochrony roślin i nawozami po żerowaniu w polach, zatruciach 
pokarmowych, zatruciach lekami.
Składniki i ekstrakty ziołowe zawarte w preparacie – oczyszczają krew, zapobiega-
ją wchłanianiu toksyn, uszczelniają błony śluzowe przewodu pokarmowego, za-
trzymują wysięki w przewodzie pokarmowym, działają ochronnie na tkanki narzą-
dów miąższowych, stabilizują ich działanie. BETAMUN ułatwia blokowanie toksyn, 
przeciwdziała ich wchłanianiu oraz pomaga w wydalaniu toksycznych substancji.
Wskazania:
- zatrucia środkami ochrony roślin i nawozami
- zatrucia środkami farmakologicznymi – lekami
- zatrucia nieznanego pochodzenia
- nagłe biegunki o nieznanej etiologii
Stosowanie i dawkowanie:
BETAMUN należy podawać z karmą.
W celu łatwiejszego zmieszania z paszą zalecamy stosowanie łącznie z olejkami: 
ERIOL, ONIOL, CARVIOL lub OREGANIL – 1 łyżka stołowa olejku na 1 kg paszy + 
zalecana ilość preparatu BETAMUN.
Profilaktycznie: 1 łyżeczka (miarka-5g) na 1 kg paszy.
W trakcie zatruć: 2 łyżeczki (miarka-10g) na 1 kg paszy.
Skład: mieszanina ekstraktów i wyciągów ziół zawierająca pektyny, garbniki, fla-
wonoidy, olejki eteryczne, substancje biologicznie czynne: z karczocha, czosnku, 
glistnika, dziurawca, kurkumy, cebuli. Cholina, kwasy organiczne. 

Opakowanie: 200 g, 500 g



23

Carviol

Diarhalt
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Kminek - Carum Carvi wzmacnia i usprawnia trawienie, wzmaga apetyt, 
ułatwia przyswajanie składników pokarmowych, działa rozkurczowo, 
zapobiega wzdęciom. Dzięki zawartości olejków eterycznych - karwon 
oraz flawonoidów - kwercentyna, kenferol posiada właściwości bakterio-
statyczne w stosunku do bakterii G- i G+. Olejki eteryczne i flawonoidy 
zapobiegają nadmiernej fermentacji w jelitach, zwiększają ilość wydziela-
nej żółci i usprawniają prace trzustki. Witaminy  A,D3 E   są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu: -wit. A- regeneruje nabłonki 
przewodu pokarmowego i oddechowego oraz korzystnie wpływa na 
narząd wzroku. -wit. D3- reguluje wchłanianie i przyswajanie jonów wap-
nia, jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i rozwoju. -wit. E- witamina 
płodności, jest naturalnym przeciwutleniaczem, niezbędna w okresie roz-
rodczym. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 za-
warte w mieszaninie olei podnoszą ogólną odporność, wzmagają prze-
mianę materii, są źródłem energii dla organizmu, wpływają korzystnie na 
pierzenie, są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju młodych 
gołębi oraz są prekursorami hormonów, które regulują działanie układu 
rozrodczego. Zastosowanie: przy nieżycie przewodu pokarmowego, nie-
wydolności wątroby, przy chorobach bakteryjnych przewodu pokarmo-
wego i górnych dróg oddechowych - ułatwia odkrztuszanie. Dawkowa-
nie:  1 łyżeczka na 1 kg paszy 2-3 razy w tygodniu. Zalecane stosować z 
BROWITEM, KLIMERWITEM lub MINERVITĄ. ziołowy wyciąg olejowy z kminku z dodatkiem witamin AD3E

Opakowanie: butelka 200ml

 stop biegunce – preparat przeciwbiegunkowy

DIARHALT jest preparatem ziołowym, złożonym o działaniu bakteriobój-
czym i ściągającym.
Zawarte w preparacie ekstrakty ziół działają w obrębie przewodu pokarmo-
wego, mają właściwości ściągające. Poprzez denaturyzację błony śluzowej 
jelit doprowadzają do jej uszczelnienia oraz stonowania perystaltyki jelit. 
Tworząc konglomeraty - wiążą i neutralizują toksyny, bakterie i pierwot-
niaki doprowadzając do znacznego zablokowania wchłaniania substancji 
toksycznych oraz do  usuwania związanych czynników bakteryjnych z 
organizmu ptaków. Zapobiegają procesom gnilnym w przewodzie pokar-
mowym. Działanie bakteriobójcze powoduje w znacznym stopniu elimi-
nację czynników bakteryjnych odpowiedzialnych za powstanie biegunek.
Wskazania:
- uporczywe biegunki o nieznanej etiologii
- biegunki podczas lotów, gdy użycie antybiotyków jest niewskazane
- niestrawność i biegunki spowodowane nagłą zmianą paszy
- niestrawność i biegunki spowodowane podaniem paszy o niewłaściwych 
parametrach mikrobiologicznych
Dawkowanie: DIARHALT najlepiej podawać: 
- przy uporczywych luźnych odchodach, niestrawności: 5 ml na 1 l wody 
do picia przez 3 do 6 dni
- w sytuacjach nagłych, przy biegunkach o nieznanej etiologii: 10 ml na 1 l 
wody do picia przez 3 do 6 dni

Opakowanie: 100 ml, 300 ml
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Eriol

Fungamun

Eriol - olejek czosnkowy. Lecznicze właściwości czosnku są 
znane od dawien dawna. Stosowany jest dla wzmocnienia 
zdrowia i utrzymania kondycji gołębi. Eriol wzmaga trawienie, 
chroni organizm przed zakażeniami, działa przeciwrobaczo, 
jest skutecznym oczyszczalnikiem krwi, wspomaga krążenie. 
Allicyna zawarta w czosnku ma silne działanie bakteriobójcze 
i bakteriostatyczne, a siarkowe związki lotne wykazują wysoką 
skuteczność w infekcjach układu oddechowego. Dzięki swym 
właściwościom odkaża cały przewód pokarmowy i oddechowy. 
Dawkowanie: 1 łyżeczka od herbaty na 1kg karmy 2-3 razy w ty-
godniu. Eriol należy przechowywać w chłodnym miejscu. Przed 
użyciem wstrząsnąć. Eriol nie zawiera środków konserwujących.

FUNGAMUN to preparat ziołowy, działający przeciwgrzybiczo. Składniki 
ekstraktów roślinnych wchłaniają się w przewodzie pokarmowym, prze-
nikają do krwiobiegu, dzięki czemu penetrują tkanki i narządy organi-
zmu ptaków. Wstrzymują rozwój grzybów Aspergillus i Candida. Wy-
dalane są przez układ oddechowy (worki powietrzne, płuca i oskrzela), 
wydalniczy (nerki, moczowody) i pokarmowy – (jelita), usuwając szko-
dliwe mykotoksyny z organizmu gołębi. Zawartość jodu w preparacie 
FUNGAMUN wzmacnia działanie przeciwgrzybiczne a witaminy uła-
twiają regenerację uszkodzonych tkanek i narządów.
Wskazania:
- profilaktycznie - podczas długotrwałej terapii antybiotykowej
- przy zatruciach mykotoksynami
- infekcje grzybicze narządowe
Stosowanie i dawkowanie: 
FUNGAMUN należy podawać z wodą do picia.
Profilaktycznie: 1 miarka 2,5 ml na 1 l wody do picia przez 4 – 6 dni
Leczniczo podczas długotrwającej antybiotykoterapii oraz przy wystą-
pieniu grzybic układu oddechowego lub pokarmowego: 2,5 – 5 ml na 
1 l wody do picia przez 6 dn

 olejek czosnkowy
Opakowanie: butelka 200ml, 400ml

 preparat przeciwgzybiczy
Opakowanie: 100 ml, 300 ml

PR
EP

AR
AT

Y 
ZI

OŁ
OW

E



25

Hepamun

Madalix

HEPAMUN jest preparatem ziołowym, złożonym, stosowanym wspo-
magająco przy uszkodzeniach wątroby. Zalecany po zatruciach środ-
kami ochrony roślin, lekach oraz niestrawnościach spowodowanych 
toksynami paszowymi. Dzięki zawartym ekstraktom działa regulująco i 
wspomagająco na wątrobę. Pobudza wydzielanie żółci przez co ułatwia 
usuwanie niekorzystnych produktów przemiany materii. Chroni miąższ 
wątroby przed niekorzystym wpływem substancji toksycznych. 
Składniki zawarte w preparacie HEPAMUN regulują procesy trawienne, 
chronią komórki wątroby – działają hepatoprotekcyjnie, wspomagają 
funkcje detoksykacyjne, przyspieszają eliminację szkodliwych substan-
cji z żółcią.
 Wskazania do stosowania:
- w przypadku zatruć pokarmowych 
- zatruć środkami chemicznymi – opryski
- zatruć środkami ochrony roślin
- długotrwałej terapii antybiotykami
- zatrucia toksynami bakteryjnymi – Coli, Salmonella, Clostridia, Shigella 
- zaburzenia czynności wątroby
Stosowanie i dawkowanie: Profilaktycznie: 5 ml na 1 l wody do picia pod-
czas pierwszego pojenia – podawać przez 4 – 6 godzin, po południu 
udostępnić czystą wodę, podawać przez 2 – 4 dni. W sytuacjach nagłych: 
10 ml na 1 l wody do picia przez cały dzień - podawać przez 3 - 6 dni.

Madalix - preparat z korzenia żeńszenia, miłorzębu i witamin z gr. B - eliksir 
życia dodaje sił fizycznych i energii. Żeńszeń to doskonałe zioło, które wywie-
ra dobroczynny wpływ na organizm nie ingerując w mechanizmy działające 
prawidłowo, posiada niezastąpione właściwości lecznicze. W swym składzie 
zawiera bardzo aktywny eleuterozyd A, B - złożony z systerolu i glukozy, żela-
zo, magnez, witaminy B1, B2, i C. Ponadto posiada naturalne sterydy, ligniany 
oraz kompleks polisacharydów. Substancje te odgrywają niezastąpioną rolę w 
wspomaganiu układu immunologicznego. Roślina ta korzystnie wpływa na 
pracę płuc, zwiększa ich wydolność a podczas wysiłku związanego z dużym 
zużyciem tlenu znacznie zmniejsza poziom kwasu mlekowego w mięśniach. 
Zwiększa wydzielanie adrenaliny, opóźnia uczucie zmęczenia co oznacza że 
gołąb po długim i wyczerpującym locie szybko powraca do formy. Miłorząb 
wpływa korzystnie na układ krwionośny i nerwowy. Ma silne właściwości an-
tyoksydacyjne, chroni ośrodkowy układ nerwowy oraz sercowo-naczyniowy 
przed  procesami starzenia się. W liściach miłorzębu japońskiego znajdują się 
unikalne substancje czynne tj. flawonoidy - kemferol, kwercetyna;  bilobetyna 
- mająca działanie rozkurczające na naczynia krwionośne, rutyna - wzmacnia-
jąca i uszczelniająca naczynia włosowate. Wszystkie te substancje uzupełniają 
swoje działanie i przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu. Witaminy z grupy B zawarte w preparacie są rozpuszczalne w wodzie 
co oznacza, że szybko są wydalane z kałomoczem, a więc stale trzeba je 
uzupełniać. Witaminy grupy B biorą udział w przemianie węglowodanów, 
białek i tłuszczy w energię, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego. Mają niebagatelny udział w wytwarzaniu enzymów i hormonów, 
zwiększają sprawności mięśni. Zastosowanie: 1łyżka stołowa na 1l wody przez 
2 dni przed lotem, w trakcie rekonwalescencji podawać przez 5 kolejnych dni.

 regenerator uszkodzonej wątroby
Opakowanie: 100 ml, 300 ml

 preparat z korzenia żeńszenia, miłorzębu i witamin z gr. B

Opakowanie: butelka 300ml
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Naturbiostatic

Naturfix
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 skoncentrowany, złożony preparat 
na bazie ziół - Oregano

Opakowanie: 200 g, 500 g

NATURBIOSTATIC to skoncentrowany, złożony preparat na bazie ziół i warzyw.
Posiada właściwości bakteriobójcze poprzez działanie dipentenu, karwakrolu, ty-
molu, seskwiterpenu flawonoidów, które niszczą bakterie najczęściej występujące 
w organizmie tj. Salmonella, Escherichia coli, paciorkowce, Staphylococcus au-
reus. Wiążą toksyczne produkty przemiany materii - regenerując wątrobę, zwięk-
szają wydzielanie soku żołądkowego oraz wytwarzanie żółci poprzez poszerzenie 
przewodów żółciowych. Oreganum vulgare - działa przeciwskurczowo, ułatwiając 
oddychanie i oczyszczanie górnych dróg oddechowych, dzięki zawartości olej-
ków eterycznych - tymolu oraz seskwiterpeny. Witaminy A, E są niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu: -wit.A- regeneruje nabłonki przewodu 
pokarmowego i oddechowego oraz korzystnie wpływa na narząd wzroku, - wit. 
E- witamina płodności, jest naturalnym przeciwutleniaczem, niezbędnym w okre-
sie rozrodczym.
Wskazania:
- zwalczanie kokcydiozy
- przy nieżycie i chorobach bakteryjnych przewodu pokarmowego
- przy nieżycie i chorobach bakteryjnych górnych dróg oddechowych
- przywracanie równowagi przewodu pokarmowego
- usprawnienie trawienia
Stosowanie i dawkowanie:
NATURBIOSTATIC najlepiej podawać z karmą. W celu łatwiejszego zmieszania z 
paszą zalecamy stosowanie łącznie z olejkami: ERIOL, ONIOL, CARVIOL lub ORE-
GANIL.
Profilaktycznie: - w okresie wychowu młódków : 2 x w tygodniu - 1 miarka - ły-
żeczka na 1 kg paszy
- odsadzone młode gołębie: 3 x w tygodniu - 1 miarka - łyżeczka  na 1 kg paszy
- w okresie lotów oraz: 2 x w tygodniu -1 miarka - łyżeczka na 1 kg paszy

Naturfix mieszanka 16 ziół: - rumianek, krwawnik, brzoza, kora 
wierzby i dębu, dziurawiec, orzech włoski, mięta, pokrzywa, 
owoc anyżu, berberys, tymianek, oregano, pietruszka, lipa, szał-
wia. Mieszanka ziołowa złożona z 16 wybranych ziół, korzystnie 
wpływająca na organizm gołębi. Posiada szerokie spektrum 
działania: - oczyszcza krew, pobudza procesy trawienne, - re-
generuje i odtruwa organizm gołębi po wysiłku i chorobach, 
- wspomaga zdrowie, kondycję i witalność gołębi. Stosowanie: 
Stosować przed łączeniem w pary, przed lotami i pierzeniem 
oraz w okresie spoczynku zimowego, przez okres 3 - 6 dni. 1 
łyżka na 1l wody - parzyć przez 15 min.

 mieszanka 16 ziół
Opakowanie: 150g
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Widecor

Salicor
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Widecor - mieszanka kory wierzby i dębu. Preparat ziołowy o 
działaniu ściągającym na błonę śluzową przewodu pokarmo-
wego. Poprawia odporność gołębi, oczyszcza organizm, dzia-
ła przeciwpasożytniczo. Kora wierzby zawiera: glukozydy fe-
nolowe – salicyne, flawonoidy, i garbniki. Kora dębu w swym 
składzie posiada: garbniki, kwasy fenolowe, flawonoidy. Dzięki 
tym składnikom Widecor działa: ściągająco na błonę śluzową 
żołądka i jelit, bakteriostatycznie na bakterie G ujemne i G do-
datnie, zmniejsza stany zapalne uszkodzonych błon śluzowych 
przewodu pokarmowego. Zastosowanie: przy biegunkach wy-
wołanych przez bakterie oraz przy zatruciach. Stosowanie: po-
dawać przez cały rok 1 -2 x w tygodniu 1 łyżka stołowa na 1l 
wody. Parzyć przez ok.15 min. Można stosować z preparatami 
Elektrolit lub Enervit.

 mieszanka kory wierzby i dębu
Opakowanie: 400g

Salicor - kora wierzby. Kora wierzby zawiera: glukozydy feno-
lowe – salicyne, flawonoidy, i garbniki. Dzięki temu posiada 
właściwości ściągające na błonę śluzową żołądka i jelit, działa 
przeciwzapalnie. Salicor wspomaga pozbycie się pasożytów 
wewnętrznych z przewodu pokarmowego gołębi, pomaga 
wstrzymać wodniste nieżytowe biegunki. Herbatę z kory wierz-
by warto stosować przez cały rok. Stosowanie: okres przed lę-
gami, lotami i pierzeniem: przez 5 -7 dni - okres lotów: dzień po 
przylocie z lotu. 1 łyżka stołowa na 1l wody. Parzyć przez ok. 15 
min. Można stosować z preparatami Elektrolit lub Enervit.

 kora wierzby
Opakowanie: 300g
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Nefromun

Orimun

PR
EP

AR
AT

Y 
ZI

OŁ
OW

E

NEFROMUN to preparat ziołowy poprawiający funkcjonowanie nerek i 
układu moczowego.
Działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo.
Ekstrakty ziołowe zawarte w preparacie NEFROMUN działają odkażająco 
na nerki i drogi moczowe, oczyszczają i ułatwiają wydalenie toksyn i 
szkodliwych metabolitów.
NEFROMUN wspomaga usuwanie dolegliwości związanych z infekcja-
mi dróg moczowych. 
Działa odtruwająco na organizm, czyści krew.
Wskazania:
- przy zatruciach pokarmowych
- zatruciach lekami nefrotoksycznymi
- przy ostrym i chronicznym zapaleniu nerek
- przy niewydolności nerek
- zakażeniach układu moczowego
- profilaktycznie przy długo trwającej lekoterapii
Stosowanie i dawkowanie:   
Podawać: 1 łyżeczka - miarka na każdy 1 l wody do picia – stosować 
przez 4 – 6 dni.

ORIMUNjest preparatem złożonym z ekstraktów ziół oraz kwasów orga-
nicznych i nieorganicznych.
Ułatwia trawienie, poprawia apetyt, posiada właściwości bakteriobój-
cze. 
Działa przeciwzapalnie, sprzyja symbiotycznej mikroflorze przewodu 
pokarmowego. 
ORIMUN ułatwia wchłanianie mikro i makroelementów takich jak: żela-
zo, miedź, kobalt, a działanie regenerujące nabłonki przewodu pokar-
mowego powoduje dużą przydatność tego preparatu podczas wystą-
pienia biegunek, infekcji przewodu pokarmowego, podawania leków.
Obniżając pH przewodu pokarmowego hamuje rozwój niepożądanej 
mikroflory bakteryjnej i pierwotniaków chorobotwórczych – zapobiega 
kolibakteriozie, salmonellozie i kokcydiozie.
Wskazania:
- biegunki oraz zatrucia pokarmowe
- podczas antybiotykoterapii
- zapobieganie kolibakteriozie, salmonellozie i kokcydiozie
- problemy związane ze zmianą paszy,
Stosowanie i dawkowanie:
Profilaktycznie podawać: 5 ml na 1 l wody do picia przez 4 – 6 dni. 
Można podawać także wzmacniająco: 5 ml na 1 l wody do picia co 
drugi dzień.

 zdrowe nerki
Opakowanie: 200 g, 500 g

 ułatwia trawienie, pomaga zapobiegać 
kolibakteriozie, salmonellozie i kokcydiozie 

oczyszcza i wzmacnia organizm gołębi
Opakowanie: 100 ml, 300 ml
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Oreganil

Oniol
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Oreganum vulgare  - zwiększa wydzielanie soku żołądkowego oraz wy-
twarzanie żółci poprzez poszerzenie przewodów żółciowych. Działa prze-
ciwskurczowo ułatwiając oddychanie dzięki zawartości olejków eterycz-
nych - tymolu oraz posiada właściwości bakteriobójcze poprzez działanie 
dipentenu i karwakrolu, które niszczą bakterie najczęściej występujące w 
organizmie tj. salmonella, e.colli, pociorkowce - staphylococcus aureus oraz 
wiążą toksyczne produkty przemiany materii- regenerują wątrobę. Witami-
ny  A,D3,E są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu: 
-wit.A- regeneruje nabłonki przewodu pokarmowego i oddechowego 
oraz korzystnie wpływa na narząd wzroku. -wit.D3- reguluje wchłanianie 
i przyswajanie jonów wapnia, jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i 
rozwoju. -wit. E- witamina płodności, jest naturalnym przeciwutleniaczem, 
niezbędna w okresie rozrodczym. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
omega-3 i omega-6  zawarte w mieszaninie olei podnoszą ogólną od-
porność, wzmagają przemianę materii, są źródłem  energii dla organizmu, 
wpływają korzystnie na pierzenie, są niezbędne dla prawidłowego wzrostu 
i rozwoju młodych gołębi oraz są prekursorami hormonów, które regulują 
działanie układu rozrodczego. Zastosowanie: przy nieżycie przewodu po-
karmowego, niewydolności wątroby, przy chorobach bakteryjnych prze-
wodu pokarmowego i górnych dróg oddechowych - ułatwia odkrztusza-
nie. Dawkowanie: 1 łyżeczka na 1 kg paszy 2-3 razy w tygodniu. Zalecane 
stosować z BROWITEM, KLIMERWITEM lub MINERVITĄ.

Oniol: olejek ziołowy złożony z wyciągów tymianku, anyżu, ko-
pru, Koper włoski zawiera: flawonoidy – pochodne kwercetyny, 
olejki eteryczne, trans-anetol, fenchon i limonen, fitosterole. 
Zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowe-
go, przywraca prawidłowe czynności trawienne, działa wia-
tropędnie. Tymianek zawiera: olejki eteryczne, tymol, garbniki, 
flawonoidy, fitosterol oraz sole mineralne. Pobudza czynności 
wydzielnicze górnych dróg oddechowych - zwiększa wydzie-
lanie śluzu, rozrzedza wydzielinę, ułatwia odkrztuszanie, działa 
bakteriobójczo, Anyż zawiera: olejki eteryczne, metylochawikol, 
aldehyd anyżowy, związki tłuszczowe, węglowodany i zw. biał-
kowe. Wyzwala odruch wykrztuśny, pobudza łaknienie, działa 
wiatropędnie, Zastosowanie: zaburzenia trawienia, atonia prze-
wodu pokarmowego, niedoczynność wątroby, wzdęcia, brak 
apetytu, wykrztuśnie, przeciwskurczowo, zaburzenia układu 
oddechowego, w stanach nieżytowych górnych dróg odde-
chowych. Dawkowanie:1 łyżeczka na 1kg paszy zazwyczaj 1 x w 
tygodniu. Można stosować z preparatami firmy Agamat: Browit, 
Minervita, Klimervit.

Opakowanie: butelka 200ml

 ziołowy wyciąg olejowy z oregano 
z dodatkiem witamin AD3E

 olejek ziołowy złożony z wyciągów tymianku, anyżu i 
kopru z vit AD3E

Opakowanie: butelka 200ml
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Prohepa

Wormix
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PROHEPA jest preparatem ziołowo-mineralnym działającym ochronnie 
na wątrobę i utrzymującym jej wysoką sprawność metaboliczną.
Stabilizuje błony komórkowe narzadów miąższowych, pobudza rege-
neracje komórek wątroby, a przez to zmniejsza wpływ szkodliwych 
substancji, takich jak: środki chemiczne, substancje hepatotoksyczne 
– toksyny bakteryjne, wirusy, leki. Poporzez działanie żółciotwórcze, 
żółciopędne i lekko rozwalniające ułatwia eliminację szkodliwych sub-
stancji z organizmu gołębi.
Wskazania: do stosowania : 
- pogorszenie zdrowotności stada po podtruciach chemicznych
- niestrawności powodowane karmą gorszej jakości
- długo trwajace terapie antybiotykowe
Stosowanie i dawkowanie:
Profilaktycznie podawać: 5 ml na 1 l wody do picia podczas pierwsze-
go pojenia. Następnie udostępnić czystą wodę. Podawać 2 – 3 razy w 
tygodniu.
W razie pogorszenia zdrowotności stada ( podejrzenie zatruć ) poda-
wać w dawce - 5 ml na 1 l wody do picia, codziennie przez 4 – 6 dni.

Wormix- mieszanka ziołowa dla gołębi. Wielu profesjonalistów ceni 
sobie prowadzenie hodowli przy użyciu naturalnych preparatów. W 
odpowiedzi na takie potrzeby stworzyliśmy mieszankę Wormix z natu-
ralnych ziół, działającą  przeciwrobaczo, przeciwzapalnie i oczyszczają-
cą krew. Skład mieszanki zawiera zioła stosowane od wielu lat, których 
działanie jest znane nie tylko w medycynie ludowej ale i potwierdzone 
przez farmaceutów. Zioła i substancje czynne w nich zawarte działają: 
Glistnik jako unikalne zioło działa przeciw rzesitkowemu zapaleniu błon 
śluzowych wola. Owoce anyżu działają  wykrztuśnie pobudzając ruchy 
nabłonka rzęskowego. Piołun pobudza przemianę materii, wzmaga 
trawienie. Krwawnik i kora wierzby to niezastąpione zioła które dzia-
łają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjne, pobudzają wydzielanie soków  
żołądkowych. Szałwia, nagietek i babka lancetowata działają przeciw-
zapalnie na układ pokarmowy zmniejszając przekrwienie błon śluzo-
wych. Liście z orzecha włoskiego, marchew siewna i wrotycz pospolity 
działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciw robakom obłym 
- glisty. Stosowanie preparatu Wormix wskazane jest kilka razy w ciągu 
roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu łączenia w pary, lotów, 
pierzenia i okresu zimowego. Dawkowanie: 1łyżka stołowa proszku 
na1kg karmy zwilżonej uprzednio olejkiem Eriol, Carviol lub Oreganil. 
Podawać przez 5 kolejnych dni. 

 tonik wątrobowy
Opakowanie: 100 ml, 300 ml

 mieszanka ziołowa przeciwrobacza
Opakowanie: pudełko 200g
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Beasol

Kredal

Beasol - sole do kąpieli. Usuwają brud i kurz z piór, pomagają w 
likwidowaniu piórojadów, nadają zdrowy wygląd piórom i skó-
rze. Poprawiają stan zdrowia i higienę gołębi. Beasol stosowany 
po powrocie z lotu działa regenerująco na organizm gołębia i 
powoduje szybszy powrót do formy lotowej. Stosowanie:1 łyż-
ka stołowa na 10l wody. W okresie lotów: 1-2 kąpiele w tygo-
dniu. W okresie pierzenia: 2 kąpiele w tygodniu.

Kredal jest preparatem pomagającym w utrzymaniu czystości i 
higieny w gołębniku. Działa osuszająco, doskonale wchłaniając 
wilgoć oraz dezynfekcyjnie podnosząc poziom higieny. Posiada 
przyjemny leśny zapach. Przy stosowaniu Kredalu podłogi są 
suche, białe i czyste. Zastosowanie: Rozsypać Kredal po podło-
dze gołębnika zwracając szczególna uwagę na miejsca wilgot-
ne. Kredal nie pyli się i jest nieszkodliwy dla gołębi.

 sole do kąpieli
Opakowanie: 500g

 czystość i higieny w gołębniku, osuszanie gołębnika

Opakowanie:  worki foliowe: 2,5kg, 10kg
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Loftmun
  łatwiejsze oddychanie

LOFTMUN jest preparatem zawierającym mieszaninę olejków eterycz-
nych, takich jak: eukaliptusowy, rozmarynowy, mentolowy, miętowy i 
kamforowy.
Olejki eteryczne powodują zwiększenie ukrwienia nabłonków górnych 
dróg oddechowych, wzmonienie wentylacji płuc i worków powietrz-
nych, wydzielanie śluzu i pobudzenie rzęsek wyścielających układ od-
dechowy – a przez to możliwość odkrztuszania zalegających w ukła-
dzie oddechowym wydzielin.  
 Wskazania:
- profilaktycznie podczas wysokich temperatur
- przy nadmiernym zapyleniu pomieszczeń
- profilaktycznie przy pierwszych niekorzystnych objawach ze strony 
układu oddechowego, takich jak  kichanie, prztykanie, widoczna wy-
dzielina z nosa.
- podczas leczenia chorób układu oddechowego - górnych dróg od-
dechowych
- odkażanie błon śluzowych górnych dróg oddechowych  
Stosowanie i dawkowanie:
W wodzie do picia: 1 - 2 ml na 1 l wody do picia przez 2 – 5 dni
W formie sprayu: 1 – 2 ml na 1 l wody – rozpylać 2 razy dziennie

Opakowanie: 100 ml, 300 ml
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Okres lęgowy
Przed łączeniem w pary podać zioła Wormix w proszku przez 5 dni. Na 7 dni przed parowaniem podawać Selenewit codziennie

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Karma RM-rozpłodowa i 
dla młodych

RM-rozpłodowa  
i dla młodych D-dieta RM-rozpłodowa  

i dla młodych
RM-rozpłodowa  

i dla młodych
RM-rozpłodowa  

i dla młodych
RM-rozpłodowa  

i dla młodych

Produkty

Selenevit
Klimervit

Adesol
Minervita Vitoligo/Vitoplus Selenevit

Klimervit Adesol Minervita Vitoligo/Vitoplus

Kol-grit, Pol-grit, Red-grit, Kołacze MIX, Agablok biały, Agablok Czerwony, Kołacz

Eriol Oniol Carviol Loftoil Oreganil

Madalix Agalina Madalix Avisol Widecor Naturfix Avipro

Browit/Browit C Browit/Browit C

Tabele stosowania karm i produktów firmy Agamat

Okres lotów
Przed lotami podać zioła Wormix w proszku przez 5 dni.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Karma D-dieta D-dieta L- lotowa lub
W-dla wdowców

L- lotowa lub  
W-dla wdowców

L- lotowa lub  
W-dla wdowców

L-lotowa lub  
W-dla wdowców D-dieta

Produkty

Vitoligo/Vitoplus
Klimervit B-sol-complex Vitoligo/Vitoplus B-sol-complex

Klimervit Vitoligo/Vitoplus Minervita Vitoligo/Vitoplus

Kol-grit, Pol-grit, Red-grit, Kołacze MIX, Agablok biały, Agablok Czerwony, Kołacz                                                                    

Oreganil Eriol Oniol Loftoil Loftoil

Elektrol
Enerwit/  

Solenervit

Lactosol/
Basicsol

Kreatyn SG

Agalina/
Naturfix

Kreatyn SG

Avisol
L-Karnityn MW L-Karnityn MW Solenervit  

lub Enervit

Elektrol
Solenervit  
lub Enervit

Browit/ Browit C+ Browit/ Browit C Basicsol Madalix Madalix

Naturfix Widecor / Salicor

Beasol Beasol
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Okres zimowy
W okresie zimowym podać zioła Wormix w proszku  przez 5 dni.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Karma D-dieta /  
Z-Zimowa

D-dieta/  
Z-Zimowa

D-dieta/
Z-zimowa

D-dieta/
Z-zimowa

D-dieta/
Z-zimowa BP-bez pszenicy D-dieta/  

 Z-zimowa 

Produkty

Vitoligo lub Vitoplus
Klimervit

Minervita B-sol-complex
Klimervit

Vitoligo lub 
Vitoplus Minervita

Kol-grit, Pol-grit, Red-grit, Kołacze MIX, Agablok biały, Agablok Czerwony, Kołacz     

Basicsol/Lactosol Basicsol/Lactosol

Oreganil Eriol Oniol Eriol Carviol

Widecor/Salicor Madalix Naturfix Agalina

Browit/BrowitC+ Browit/BrowitC+

Okres pierzenia
Przed pierzeniem podać zioła Wormix w proszku przez 5 dni. 
W okresie pierzenia podawać Agalinę przez 7 dni

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Karma P-pierzeniowa P-pierzeniowa P-pierzeniowa P-pierzeniowa P-pierzeniowa P-pierzeniowa P-pierzeniowa

Produkty

Vitoligo / Vitoplus
Klimervit Minervita Vitoligo/ Vitplus B-sol-complex

Klimervit Vitoligo / Vitoplus Minervita B-sol-complex

Kol-grit, Pol-grit, Red-grit, Kołacze MIX, Agablok biały, Agablok Czerwony, Kołacz     

Oreganil Eriol Oniol Loftoil Eriol/Loftoil Carviol

Lactosol/Basicsol Agalina Widecor/Salicor Agalina Naturfix Agalina

Browit/BrowitC+ Madalix Browit/BrowitC+ Madalix Avipro

Beasol Beasol

TA
BE

LE
 S

TO
SO

W
AN

IA
 K

AR
M

 I 
PR

OD
UK

TÓ
W

 F
IR

M
Y 

AG
AM

AT



35

IN
DE

X

ADESOL................................ 3

AGABLOK White ................... 14

AGABLOK Red ...................... 14

AGALINA ............................. 21

AGAMUN .............................. 3

AVIPRO ............................... 21

AVISOL ............................... 22

BASICSOL ............................ 19

BEASOL ............................... 31

BETAMUN ............................ 22

BIOTYZYN ........................... 14

BROWIT ............................... 6

BROWIT C+ .......................... 6

B-SOL COMPLEX ................... 4

CARVIOL ............................. 23

DIARHALT............................ 23

ELEKTROL ............................ 15

ELEKTROMUN ...................... 15

EMVITA ............................... 16

ENERVIT ............................... 6

ERIOL ................................. 24

ERVITAN ............................. 16

FUNGAMUN ......................... 24

GUT-AMINO-POWDER ........... 10

HEPAMUN ........................... 25

HYDROMUN ......................... 19

KLIMERVIT .......................... 11

KOL-GRIT ............................ 17

KOŁACZ ............................... 18

KREATYN-SG ......................... 7

KREDAL ............................... 31

LACTOSOL ........................... 20

LECYTOIL ............................. 8

LECYTOMIX........................... 8

L-KARNITYNA-MW ................ 7

LOFTMUN ............................ 32

LOFTOIL .............................. 13

MADALIX............................. 25

MATIMUN ............................ 10

MINERWITA ......................... 12

NATURBIOSTATIC .................. 26

NATURFIX ............................ 26

NEFROMUN ......................... 28

ONIOL ................................. 29

OREGANIL ........................... 29

ORIMUN .............................. 28

POL-GRIT  ........................... 17

POWERMUN ........................ 11

PROHEPA ............................ 30

PRO-POWER-PLUS ................. 9

RED-GRIT ............................ 17

SALICOR .............................. 27

SELENEVIT............................ 4

SOLENERVIT ......................... 9

VITOLIGO ............................. 5

VITOMUN ............................ 12

VITOPLUS ............................. 5

WIDECOR ............................ 27

WORMIX ............................. 30



36

35-312 Rzeszów, ul. Pelczara 6, POLAND
tel./fax +48 17 853-45-78, tel./fax +48 17 850-76-20

e-mail: agamat@agamat.com.pl 
www.agamat.com.pl        www.agamat.eu


