
SUPERLIV itatófolyadék (200 ml, 1 liter)
Májvédõ, méregtelenítõ hatású; versenyek után energetizálja, kiváló kondícióba hozza a galambot. Étvágyjavító, takarmányhasznosulást
segítõ hatású; javul a kondíció, az ellenálló-képesség. Felszabadulnak a méreganyagok által lekötött energiák, fiataloknál elõsegíti 
a belsõ szervek és az izomzat megfelelõ fejlõdését. Adagolása: 10 ml/100 galamb/nap: versenyek után 2-3 napig • a fiatalok növe-
kedési idõszakában • antibiotikumos kezelés, féreghajtás és más gyógyszeres kezelés után • véletlen mérgezések esetén.

STRESROAK itatófolyadék (200 ml, 1 liter)
Immunerõsítõ, természetes antibiotikus hatású, erõsíti a vakcinázás hatását, az ellenanyag termelõdését. Növeli a stresszel 

és a betegségekkel szembeni ellenálló-képességet, megnyugtatja az idegrendszert, javítja a koncentrációt, elõsegíti a betegségekbõl
való gyors felépülést. Javítja a tenyészteljesítményt (több fias tojás, keményebb tojáshéj). Adagolása: 7,5 ml/100 galamb/nap: 

fõként versenyek, kiállítások elõtt • tenyészidõszakban • betegségek esetén • vakcinázáskor.

DIAROAK (30 gr, 1 kg)
Különbözõ eredetû hasmenéses esetek megelõzésére és kezelésére. Helyreállítja az emésztõrendszer 
normális mûködését, megakadályozza a víz- és tápanyagveszteséget. Védõréteget képez a bélrendszer
nyálkahártyáján, megköti és semlegesíti a kórokozók által termelt méreganyagokat. 
Adagolása: 30 g/100 galamb/nap: megelõzésként versenyek után • kezelésként már kialakult tünetek esetén
3-5 napig, vagy a tünetek elmúlásáig egy kevés olajozott, vagy nedves takarmányra szórva, 
hogy a madarak azonnal elfogyasszák.

CHARMIL gél és spray (25 gr, 50 gr, 100 ml)
Gyógynövényes gél és spray, sérülések kezelésére. Gyógynövényes spray külsõ élõsködõk, fészekparaziták távoltartására. 

Alkalmazása: naponta 1-2 alkalommal a teljes sebgyógyulásig, illetve a fészektányéron alkalmazva.

55 év galambász tapasztalat. Többszörös országos bajnok. Kerületi és egyesületi bajnokságot nyert galambjain alkalmazta a készítményeket.
Május elején kiváló egészségi állapotú galambokon kezdte a termékek alkalmazását. A termékekrõl további információi nem voltak, ezért plusz
vitaminokat és ásványi anyagokat is alkalmazott a korábbi idõk tapasztalatából. A galambjai kerületi bajnokságot nyertek. A keltetési és a ver-
senyszezon után galambjai egészségi állapota kitûnõ maradt. A Charmil használatával az öreg tenyészgalambok talpfekélyes bõrkeményedé-
sei megszûntek.

Az A-48 egyesület elnöke, aki egy termékbemutató után döntött úgy, hogy a gyógynövények iránti bizalomból elkötelezetten használja a termék-
családot. Februártól alkalmazta a Superlivet és a Stresroakot már a párosítás és a tojásrakás elõtt. A tojások 96%-a szemes volt. A további alkal-
mazás heti 2×2 alkalommal történt. A Superlivet hazaérkezéskor, a Stresroakot kosárba rakás elõtt alkalmazta. A táplálék mennyiségét vissza-
vette a túlzott súlygyarapodás miatt. A versenyek a Stresroak és a Superliv használata mellett kitûnõ kondícióval és egészségi állapottal zajlottak.
Fiatal galambjai, akik a keléstõl a versenyzés végéig ezeken a szereken nõttek fel, egyesületi bajnokságot nyertek. Az athéni olimpiára küldött
galambja sikerét is elõsegítették a termékek. 

A háromszoros olimpiai helyezett gyakorlati tapasztalatai a Diaroakkal: „Használatával a galambok széklete kiváló, és sok a pehelytoll a
dúcban. Versenyek után rendkívül gyorsan rendbe teszi a galambok emésztését.” Superliv: „A galambok teltek, fényes tollúak, és fõleg könnyûek
lesznek tõle. Szép, egészséges fiatalok nevelõdnek használatával. Elõsegíti a méreganyagok távozását a szervezetbõl a versenyidõszakban.”
Stresroak: „Jó ellenálló képességet ad a galamboknak; kiváló immunerõsítõ. Stresszhelyzetekben kifejezetten ajánlom használatát! A kis galam-
bok nevelésében is nagy szerepe van nálam. Használatával szinte teljesen ki van zárva, hogy a tojások üresek legyenek. Versenygalamboknál
nagy elõszeretettel használom. Nagy melegben igen jók a tapasztalataim a készítménnyel, fõleg nehéz versenyekkor galambjaim nagyon nagyot
repültek a használatával.” Kustyán Tamás (F02 Gyõrszentiváni Egyesület), telefon: 06 (30) 494-0068

55 év galambász tapasztalat. Egészségügyi szakember, a Philaxia volt dolgozója. A paramixo vírus elleni szérum kipróbálásában és alkalmazásában segéd-
kezett az 1980-as években. Standard bírói végzettsége van. Májustól alkalmazta a Stresroakot és a Superlivet a tájékoztatás szerint. Galambjai kitûnõ
állapotban repülték végig a szezont. Más gyógyszereket nem használt. A fiatal galambjain jobban látszott a készítmények hatása, teljesítményük javult. 
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