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A BENEFEED
® 

márka immár Magyarországon. 
Jobb minség, azonos vagy alacsonyabb ár! 

Mint azt már lehet tudják, termékeink a legtöbb esetben teljesen egyediek, a 

legtöbbjüknél nem találnak hasonlót. Bár termékeink a kiegészít takarmányok közé 

vannak besorolva, valójában a felhasználásuk valahol a kiegészít takarmányok és az 

állatgyógyászati készítmények „határán” van. A termékeink azonban nem állatgyógyászati termékek és nem is tartalmaznak ilyen 

jelleg anyagokat. Termékeink nagy hatékonysága kizárólag a természetes anyagok használatának köszönhet, valamint a speciális 

gyártási technológiának. Ha bármikor gondja lesz az egészségi állapottal, alacsony hozammal vagy csúcsteljesítményre van szüksége, 

keresse BENEFEED
®
 márkájú termékeinket.  

 

 

 

 

 

 
 
ACIDOMID galamb 

Gátolja a baktériumok, 

penészgombák és kokcidiák 

szaporodását 

A termék nemcsak a kórokozó 

baktériumok szaporodása ellen 

hatásos, de kiválóan gátolja pl. 

a kokcidia szaporodását is.  

Javítja az emésztést és a 

tápanyagok átalakulását a 

takarmányból. Valamint nagyon 

hatásos a penészgombák 

szaporodása ellen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARNIVIT galamb  

A fiókák nevelésére 

A hímeknél növeli a hímivar-

sejtek számát és mozgé-

konyságát, a tojóknál elsegíti 

a megtermékenyülést és az   

embrió fejldését. A fiókák 

sokkal ersebb immunrendszer- 

rel születnek, ami a jó egészségi      

állapotukon nyilvánul meg a 

növekedési idszakban. 

 

 

 

 

 

 
OPTIMIN galamb 

Immunrendszer ersít  
 

Az OTIMIN hasonló termék, 

mint a természetes gyógyító 

ásványvizek, amelyeket gyakran 

használunk különböz egész-

ségügyi problémák esetében az 

embereknél. Hasonló a szerepe 

ennek a terméknek is a 

fogságban tartott állatoknál, 

amikor az ásványi anyagok 

szintjének optimalizálásával 

ersítjük az immunrendszerüket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNOBLAMIN galamb 

Fokhagyma kivonat 

bélrendszeri paraziták ellen 

A könnyebb felhasználás érde-

kében a finom péppé zúzott fok-

hagyma ivóvízben homogenizá-

lásra került. A többi hasonló ké-

szítménytl eltéren nem sajto-

lással készült,hanem feldolgozá- 

sra került a fokhagyma húsa is, 

amelyben nagyon fontos 

anyagok vannak jelen.   

 

 

 

 

 
AMIVIT galamb 

Vitaminkészítmény 
 

Nagyon hatékony vitamin és 

aminosav készítmény. Egy spe-

ciális gyártási technológiának 

köszönheten csökken a vitami-

nok és aminosavak lebomlása a 

gyomorban és emésztrendszer- 

ben. A zsírban oldódó vitami-

nok A, D, E, K viszont nem 

tapadnak rá az itatók falára, 

amely jelentsen hozzájárul a jó 

higiéniához a tenyészetben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEKTROLYT galamb 

A szervezet gyors 

regenerálódására 

A pontosan kiszámított és sok-

éves használat által igazolt aktív 

anyag összetétele hatásosan  se-

gíti a galambok szervezetének 

gyors regenerálódását a megter-

hel verseny után.Nagyon gyor-

san kiegyenlítdik a folyadékok 

szintje a szervezetben, minimu- 

mra csökken az izomfáradság.  

 

 

 
 

 

BRONCHOXAN galamb 

Nagyon hatékony gyógy-

növény szirup légzszervekre 

Egy speciális gyártási technoló-

gia lehetvé teszi,hogy a gyógy-

növényekbl a lehet legtöbb 

aktív anyagot kinyerjük, ezért ez 

a termék sokkal hatékonyabb, 

mint a hasonló gyógynövény-

teák. Ezért felülmúlhatatlan és 

egészen egyedi a fels légúti be-

tegségek természetes anyagok-

kal történ megelzésében. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENERGIT galamb 

A postagalambok teljesít 
képességére 

Nélkülözhetetlen termék mind-

azok számára, akik szeretnék, 

hogy a postagalambjai a lehet 
legjobb teljesítményt hozzák. 

Egyedülálló hatóanyag össze-

tétele javítja a galambok állóké-

pességét, növeli az izmok fizikai 

teljesít képességét és a stressz 

elleni ellenálló képességet. 

15 % kedvezmény minden a www.benefeed.hu honlapon  történő 
megrendelésnél  – a megrendelésnél írja be a következő kupon kódot: 

galamb2013 
az akció érvényes a honlapon lévő többi termékre is (nyúl, baromfi, díszmadár, kutya)  

 




