
PIGEON
VITALITY

PIGEON VITALITY to norweska firma, oferująca naturalne 
produkty dla gołębi pocztowych. Jej założycielem jest Dr. Frode 
Brakstad  - naukowiec, ale przede wszystkim aktywny i osiągający 
wybitne wyniki hodowca. Dr. Frode Brakstad opracował i opatentował 
IMPROVER – unikalny, znany i ceniony produkt chroniony patentem, 
a następnie kolejne produkty, takie jak: ANTIFUNGAL, TRICOLI STOP, 
REBUILD POWDER, MULTIVITRA czy TURBO FLIGHT. Współpracuje 
z hodowcami i naukowcami na całym świecie. Każdy produkt przed 
wprowadzeniem na rynek długo testuje i wprowadza wyłącznie gdy ma 
100% pewności jego skuteczności. PIGEON VITALITY funkcjonuje 
z powodzeniem na światowym rynku nieprzerwanie od 2001 roku, a jej 
produkty cieszą się niezmiennie ogromnym uznaniem wśród hodowców.
Jesteśmy partnerem i dystrybutorem marki PIGEON VITALITY 
w Polsce. 
Naszym celem jest, by każdy gołąb w Państwa hodowli utrzymany był 
w możliwie najlepszej kondycji, samopoczuciu i zdrowiu. Doskonale 
wiemy, że pomoże to uzyskać lepsze rezultaty lotowe, a także zwiększy 
możliwości każdego gołębia. Wiemy doskonale, w jaki sposób to osią-
gnąć. Odpowiednia suplementacja produktami marki PIGEON VITALITY 
zagwarantuje każdemu gołębiowi zrównoważony wzrost, rozwój, 
a w konsekwencji przełoży się na lepsze wyniki lotowe. 
Zapraszamy do współpracy...



TRICOLI STOP

TRICOLI STOP POWDER

IMPROVER

ANTIFUNGAL

2 3

Unikalny produkt naturalny chroniony patentem na całym 
świecie. Stosowanie produktu pozwala na osiąganie wspa-
niałych wyników lotowych oraz utrzymanie stada w doskona-
łym zdrowiu i kondycji. Zapobiega takim chorobom, jak: E-coli, 
salmonella, rzęsistkowica, kokcydioza. Równoważy florę 
bakteryjną, obniża pH wody. Ma ogromny wpływ na system 
odpornościowy. Sprawia, że gołąb ma różowe piersi, gardło 
i elastyczne pióra. Obniża zapotrzebowanie na antybiotyki 
Stosowanie produktu powoduje u gołębi brak łupieżu, idealne 
odchody, zrzucanie puchu, mocne i sprężyste mięśnie, białe 
nozdrza, zwiększa odporność i praktycznie eliminuje u mło-
dych gołębi chorobę Adenowirus, oczyszcza krew, regeneruje 
wątrobę i nerki.

Naturalny środek przeciwko grzybom Candida Albicans.
Biologicznie aktywny tylko w pH wody niższym niż 5 (pH <5 ), 
w związku z czym należy go zawsze stosować w połączeniu 
z Improverem lub zakwaszaczem. W celu osiągnięcia 
lepszych efektów należy dodać do wody 10 ml / 1 litr octu 
jabłkowego.
Szybkie odzyskiwanie naturalnej mikroflory.
Może być mieszany z witaminami, probiotykami i elektrolitami.
Brak skutków ubocznych.

Dawkowanie i zastosowanie: 0,5gr na 1 litr wody (1 miarka zawiera 
2,5gr produktu, czyli na 5 l wody). Improver można stosować prak-
tycznie cały rok, oprócz zimowych miesięcy, gdyż ryzyko wystąpienia 
chorób w tym okresie jest minimalne. Bardzo polecane jest stosowa-
nie Improveru przez ostanie 20 dni przed pierwszym lotem - czyni 
cuda. Podczas lotów Improver należy podawać wraz z AntiFungalem 
w niedzielę wieczorem, w poniedziałek rano oraz wtorek rano. Gołę-
biom rozpłodowym oraz gołębiom młodym Improver można podawać 
przez okres 30 dni, następnie zrobić przerwę 1 - 2 tygodniową.

Zastosowanie: po locie 2 - 3 dni, leczniczo 5- 6 dni. 
Dawkowanie: 2gr na 5 litrów.

Składniki w postaci 
naturalnej wystę-
pujące w produk-
cie: mrówczan 
sodu, krzem, kwas 
mrówkowy, żelazo, 
witaminy: B1, B2, 
B6, B12, kwas pan-
totenowy, niacyna, 
biotyna ( witamina 
H), kwas foliowy, 
chlorek choliny.

Skład: 100% sorbi-
nian potasu

Produkt dostępny w opakowaniach: 50 gr, 125 gr, 200gr.

Produkt dostępny w opakowaniach: 50 gr, 125 gr, 200gr.



TRICOLI STOP

TRICOLI STOP POWDER
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Naturalna profilaktyka Trychomonadozy, Heksamitozy, 
E-coli.
Jedna kapsułka zabija 99,8% Trichomonas w ciągu trzech go-
dzin. Szybko poprawia kondycję gołębia. Oczyszcza wątrobę 
i krew.
Zawiera tylko czyste, naturalne substancje organiczne 
i witaminy. Nie ma skutków ubocznych. Środek badany przez 
lata przez naukowców z uniwersytetu w Ghent, na wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej, wydziału Patologii i Bakteriologii 
Ptasiej Diseases. Innowacyjny i niezwykły produkt, na 
który czekaliśmy wiele lat. Tricoli zawiera naturalne kwasy 
organiczne dlatego nie może być podawane gołębiom młod-
szym niż 3 tygodnie.

Po trzech latach intensywnych badań badawczo - rozwo-
jowych popularne kapsułki TriColi STOP są już dostępne 
także w postaci sproszkowanej z przeznaczeniem do 
przeprowadzenia kuracji grupowych przeciwko Trichomo-
nas gallinae - rzęsistkowicy.
Jest to rozwiązanie rewolucyjne i unikatowe (w porównaniu do 
kuracji lekowej), ponieważ gołębie mogą być leczone również 
w sezonie lotowym, bez utraty kondycji i formy!

Dawkowanie i zastosowanie: 1 kapsułka na jednego gołębia bez-
pośrednio do dzioba. Przy dużych problemach podać 1 kapsułkę na 
jednego gołębia przez 3 dni.

Korzyści z zastosowania min. 1 czubatej łyżki (8 gram) na 1 kg 
ziarna:
• Eliminuje 99,8 % przypadków trychomonadozy / rzęsistkowicy 

w ciągu 3 godzin,
• Eliminuje bakterie e - Coli w ciągu kilku godzin
• Poprawia kondycję gołębi
• Czyści i regeneruje wątrobę
• Zawiera wyłącznie naturalne substancje organiczne i witaminy!
• NIE JEST TO ANTYBIOTYK, nie można się na niego uodpornić, 

nie powoduje skutków ubocznych!

Skład: cytrynian 
wapnia, cytrynian 

magnezu, kwas 
jabłkowy, kwas fos-

forowy, sole wapnia, 
mrówczan sodu, 
kwas mrówkowy.

Opakowanie zawiera 100 kapsułek.

Opakowanie 100 gr; Koncentrat wystarcza dla 625 gołębi. 



MULTIVITRA

BELGAMAX

OMEGA 3 OIL

REBUILD POWDER /
REBUILD CAPSULES

OXY – B POWDER /
OXY – B LIQUID

D PO
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Produkt aminokwasowo białkowy do odbudowy mięśni po 
locie.
Działanie:
• - szybka odbudowa mięsni i naprawa komórek mięsnio-

wych po powrocie z lotów treningowych i konkursowych
• - wzmocnienie mięśni
• - dostarczenie niezbędnych aminokwasów do dobudowy 

włókien i tkanek mięśniowych
• -zapobieganie zakwaszaniu mięsni
Bardzo ważne!
Preparat ze względu na swój skład oraz na jak najsukteczniej-
sze wykorzystanie jego właściowości, należy podać gołębiom 
w ciągu 20 minut po powrocie z lotu, kiedy komórki mięśnio-
we są jeszcze rozgrzane. W innych przypadkach podawanie 
jakichkolwiek preparatów białkowych nie ma sensu.

Stosowanie: Rebuild Powder 1gr/1litr (załączona miarka zawiera 
1 gr produktu) – wystarcza na 100 litrów wody lub Rebuild Capsules: 
1 kapsułka dla 1 gołębia.

Skład: cytrynian 
wapnia, siarczan ma-
gnezu, aminokwasy: 
leucyna, izoleucyna, 
walina , białko roślin-
ne, białko z łososia, 
L-glutamina, ditlenek 
krzemu, lecytyna, 
Cod milt, Pochrzyn, 
Boswelia Serrata, 
kreatyna, kurkumina, 
kwas rumenowy.

Produkt dostępny w pudrze lub w kapsułkach.

Preparat witaminowy.
Najważniejsze witaminy dla podnoszenia wydajności hodowli 
i lotów. Ten produkt zawiera je wszystkie w postaci koncentra-
tów wzbogacone o wybrane przeciwutleniacze.
B1 i B2 są niezbędne dla prawidłowego rozwoju i funkcjono-
wania mięśni, nerwów i serca, stymulują apetyt
B3 - reguluje układ nerwowy i przewód pokarmowy
B5 i B12 - są ważne do prawidłowego wzrostu i rozwoju
B6 - wspomaga układ odpornościowy oraz organizm w meta-
bolizmie białek
B7 - jest zaangażowana w wytwarzanie hormonów
B9 - najważniejsza witamina dla rozwoju zarodka, ponadto 
w celu zwiększenia płodność została dodana witamina E 
i selen
Dawkowanie: 5gr / 1 kg karmy lub 5ml na 1 litr wody.

Skład: dekstroza, fosfor, wapń, magnez, sód, chlor, witamina B1, B2, B6, 
B12, kwas nikotynowy - B3, kwas pantotenowy - B5, biotyna - B7, kwas 
foliowy - B11, chlorek choliny  - B4, witamina E, selenin sodu, lizyna, 
metionina, witamina c, witamina k3.

Produkt dostępny 
w postaci pudru 
400 gr, płynu 250 
ml oraz 500 ml.
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Kompletna i zbilansowana mieszanka niezbędnych wita-
min, minerałów i pierwiastków śladowych.
NAJBARDZIEJ KOMPLETNY PRODUKT MULTIWITAMINO-
WY NA RYNKU!!!

Elektrolit.
Poprawia nawodnienie i przyspiesza regenerację sił po locie.
Dzięki unikalnej kompozycji, w tym elektrolitów, witamin i wy-
branych pierwiastków śladowych, efekt jest szybszy od innych 
produktów tego rodzaju.

Najwyższej jakości oleje arktyczne.
Olej Omega - 3 stanowi bardzo dobre źródło energii, czego 
rezultatem są wspaniałe loty podczas całego sezonu. Bogaty 
w istotne kwasy tłuszczowe takie jak: ALA, EPA, DHA
Działanie: wzmacnia system obrony immunologicznej, do-
starcza energię, bardzo pozytywnie wpływa na jakość piór 
podczas pierzenia.

Dawkowanie: (jedna miarka odpowiada 2.5gr produktu) 5gr na 1 kg 
karmy 2 razy w tygodniu, karmę zwilżyć olejem Omega 3, co zapewni 
lepsze wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

Dawkowanie: 1 miarka 2gr /1L wody (wystarcza na  200 litrów wody).

Zastosowanie i dawkowanie: gołębie młode oraz gołębie w okresie 
pierzenia 2 razy w tygodniu 5ml na 1 kg karmy (zwilżoną karmę obsy-
pać produktem MultiVitra lub Moulting & Breeding Powder), podczas 
lotów olej Omega - 3 podajemy 10ml na 1 kg karmy wraz 
z preparatem MultiVitra. Wartość odżywcza: - energia 420 kJ (100 
kcal) - białko < 0,01 gram - tłuszcz 10 gram Unikalne połączenie 
naturalnych kwasów tłuszczowych będących źródłem energii, dzięki 
czemu gołębie latają dłużej i szybciej. Niezbędny dla prawidłowego 
rozwoju młodych.

Skład: minerały: wapń, magnez, fosfor, sód, chlor, witaminy: A, D3, E, 
K3, B1, B2, B6, B12, C, alfa-tokoferol - E , kwas nikotynowy B3, kwas 
pantotenowy B5, biotyna B7, kwas foliowy B9, chlorek choliny B4; 
pierwiastki śladowe: mangan, fumaran żelazawy, siarczan miedzi, 
tlenek cynku, jodan wapnia, kobalt, selenin sodu.

Skład: elektrolity (dekstroza, chlorek sodu, wodorowęglan, chlorek po-
tasu),witaminy ( A,D3,ALFA-TOKOFEROL,B1,B2,B6,B12,C,CHOLINA), 
pierwiastki śladowe (żelazo, cynk, mangan, jodan miedzi, siarki), MIKRO 
MINERAŁY (MAGNEZ I WAPŃ).

Skład: świeżo tłoczony 
na zimno olej z nasion 

rzepaku 40%, olej z 
wątroby łososia 40%, 

olej lniany 20%.

Opakowanie 500 gr.

Opakowanie 400 gr.

Opakowanie 500 ml.



AMINO ACID COMPLEX

NATURAL DEWORMER

MOULTING AND BREEDING POWDER

CLEARIFY LIQUID

LIVER CLEAN LIQUID /
LIVER CLEAN POWDER

L-CARNITINE COMPLEX
with Magnesium – Calcium

6 7

Leczenie chorób układu oddechowego.
Stosowanie preparatu zapobiega i leczy choroby dróg oddechowych 
np. mykoplazmozę. Wyciąg z ziół i roślin. Tylko naturalne składniki. 
Żadnych skutków ubocznych. Badania wykazują, że CLEARIFY Liquid 
ma silniejsze działanie niż tylan.

Oczyszcza i regeneruje wątrobę. Naturalny produkt na bazie ziół. 
Korzyści z  zastosowania produktu:
• przyspiesza powrót organizmu do dobrej kondycji
• szybka regeneracja wątroby po locie
• stymuluje system odpornościowy
• pomaga przezwyciężyć działanie substancji agresywnych 

np. mykotoksyn czy antybiotyków
• usuwa toksyny z organizmu
• oczyszcza krew
• poprawia przemianę materii
• czysta i zdrowa wątroba

Preparat l-karnitynowo-magnezowo-wapniowy.
Podawanie gołębiom karnityny prowadzi do produkcji mniejszej ilości kwasu mleko-
wego w mięśniach i zapobiega ich skurczom. Jednak, aby spalać tłuszcz, organizm 
potrzebuje dużej ilości magnezu, który - działając jak koenzym - jest odpowiedzialny 
za aktywację ponad 300 enzymów. Zapewne zdarzały się u Państwa przypadki, 
że gołębie wracały z lotów tak zmęczone, że nie były w stanie dotrzeć do swojego 
gniazda, prawda? Po kilku dniach odzyskują wprawdzie siły ale można zauważyć, 
że nie są w stanie latać poziomo, tzn. latają pod kątem. Nie oznacza to braku energii 
a jedynie brak wapnia i magnezu. Podawanie tych dwóch minerałów czyni cuda w 
ciągu kilku dni. Ponadto minerały te są odpowiedzialne za przekazywanie impul-
sów nerwowych do mięśni. Odpowiednio wysoki poziom magnezu w komórkach 
mięśniowych jest podstawowym warunkiem prawidłowej pracy mięśni, zapobiega ich 
skurczom i bólom. Ponadto w sezonie lotowym zdarza się, że zarówno samce jak 
i samice otrzymują zbyt mało wapnia, który jest minerałem potrzebnym do budowy 
kości, aktywacji mięśni oraz działania hormonów i niektórych enzymów. Ze względu 
na występujący niedobór magnezu i wapnia u gołębi, holenderski ekspert żywieniowy 
Willem Mulder zaleca podawanie im dodatkowej porcji magnezu i wapnia w sezonie 
lotowym. Ze względu na to, że preparat L-Carnitine marki Pigeon Vitality zawiera 
magnez i wapno (CMCC), gdy tylko zaczną Państwo dodawać go do ziarna, poprawa 
kondycji ptaków będzie widoczna natychmiast, dosłownie na Państwa oczach!

L-KARNITYNA – 83%, MA-
GNEZ – 7,3%, WAPŃ – 7,3 %

Stosowanie: Zapobiegawczo 2-3 dni po locie co 2-3 tygodnie, 10ml/1L wody, 
przy dużych problemach katarowych 10ml/1L wody przez 4-5 dni.

Dawkowanie Liver Clean Liquid: Dodać 1 ml na 1 litr wody pitnej; podawać gołę-
biom przez kolejne 1-3 dni. Uwaga: Koncentrat: 250 ml na 1500-5000 gołębi 
w zależności od okresu kuracji.
Dawkowanie Liver Clean Powder: Dodać miarkę (1,6 gr) do 1 kg ziarna i dobrze 
wymieszać. Ziarno można zwilżyć np. preparatem Omega 3 Oil. Należy podawać 
gołębiom przez kolejne 1-3 dni. Uwaga: Koncentrat: 100 gr. na 700-2000 gołębi 
w zależności od okresu kuracji.

Dawkowanie: 2 
załączone miarki (6 
gr) na 30 gołębi.

Opakowanie zawie-
ra 100 gr.

Produkt dostępny w opakowaniach: 15 ml (Clearify Drops) oraz 250 ml.

Produkt dostępny w postaci 
płynu 250 ml oraz w postaci 
proszku 100 gr.

Skład: zioła: Phylanthus 
embica, Therminalia 
chebula,, Sida Cordfolia, 
Tephrosa pur purea, 
Convolvulus abinodes, 
Achyrantes apera, An-
drachta indica,Terminalia 
anjuna, Tinospora cor-
difola, Boerhava diffusa, 
Solanum nigrum.
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Puder rozpłód i pierzenie.
Proszek z wysokoenergetycznego ziarna z dodatkiem niezbędnych 
aminokwasów metioniny i lizyny, wybranych włókien i ważnych kwasów 
tłuszczowych Omega 3.
• dodatek aminokwasów jest żródłem białka dla gołębi (wzrost i 

jakość piór)
• dodatek kwasów tłuszczowych omega3 (poprawa systemu odpor-

nościowego gołębi)
• dodatek kombinacji wybranych włókien (stymulacja naturalnej 

mikroflory w jelitach, dodatkowo wspieranie systemu odpornościo-
wego)

• dodatek kwasu cytrynowego ( obniżanie pH i hamowanie wzrostu 
bakterii chorobotwórczych)

Podsumowując: stosowanie produktu zapewnia wychowanie zdrowych 
i silnych młodych, oraz mocne i jedwabiste pióra w czasie pierzenia.

Zestaw 17 aminokwasów w postaci koncentratu.
Zestaw niezbędnych 17 aminokwasów w postaci koncentratu. 
Jest znakomitym produktem do stosowania podczas wychowu 
młodych, okresu pierzenia oraz niezbędny podczas okresu 
lotowego.

Naturalny środek do zwalczania pasożytów przewodu 
pokarmowego Capillaria, Ascaridia, kokcydia Eimeria.
Produkt składa się głównie ze skamieniałych szczątków 
mikroskopijnych (jednokomórkowych) glonów żyjących w wo-
dzie kilka milionów lat temu. Skamieniałe szczątki określane 
tutaj jako cząstki zbudowane są głównie z dwutlenku krzemu 
(SiO2) oraz śladowych ilości innych minerałów. Dodatkowo 
dodaliśmy kilka wybranych ziół, które jednocześnie uspraw-
niają oczyszczanie wątroby. Tak wiec produkt ten jest w 100% 
naturalny!

Dawkowanie: 1 załączona miarka (6 gr na 25 gołębi).

Dawkowanie: Dodać 2 czubate miarki (15 gram) na 1 kilogram 
ziarna, zwilżone wcześniej olejem Turbo Flight lub innym. Podawać 
przez 2-3 tygodni.

Dawkowanie: 10gr/1kg ziarna 3-4 dni w tygodniu, zwilżyć karmę 
olejem omega 3.

Skład: kwas asparaginowy 38, treonina 35, seryna 13, kwas glutami-
nowy 24, glicyna 46, alanina 47, cystyna 9, walina 34, metionina 64, 
izoleucyna 4, leucyna 56, tyrozyna 8, fenyloalanina 23, histydyna 24, 
lizyna 94, arginina 16, prolina 15.

Skład: lizyna 11,5g , 
kwas tłuszczowy OMEGA 
3 3,0%, metionina 4,8g 
, kwas cytrynowy 5%, 
białko 28,6 %, węglowo-
dany  12,0 %, sód 0,1%, 
ASH 7,5%, fosfor 0,7%

Opakowanie 200 gr.

Opakowanie 450 gr.

Opakowanie 700 gr.



TURBO FLIGHT     MEGA ENERGIA!!!

Zapraszamy do współpracy sklepy, 
hurtownie oraz wszystkich hodowców. 
W ofercie posiadamy programy lotowe. 
Informacje i zamówienia 7 dni w tygodniu:
tel: 511-117-377, tel: 690-316-707

www.pigeonvit.pl

TURBO FLIGHT to połączenie wybranych naturalnych kwa-
sów tłuszczowych o dużej zawartości energetycznej. 
TURBO FLIGHT zwiększa szybkość gołębi podczas lotu. 
Podanie produktu daje gołębiom ogromną energię, w związku 
z tym lot musi odbyć się najpóźniej następnego dnia po podaniu 
produktu, to oznacza, że gołębie mogą przebywać tylko jeden 
dzień w koszu. Dłuższe przebywanie w koszu (w kabinie) powo-
duje, że gołębie mają nadmiar energii i mogą stać się nerwowe 
oraz bardzo waleczne, co może wpłynąć negatywnie na lot.
Produkt testowany był przez dwa lata przed wprowadzeniem 
w wielu hodowlach w Europie. Wyniki były rewelacyjne!

Dawkowanie i zastosowanie: 10 ml na 25 gołębi. Karmę nawilżyć 
dzień przed podaniem, by produkt lepiej się wchłonął. Następnie 
produkt podać w dniu wkładania gołębi na lot. Ze względu na wartość 
energetyczną TURBO FLIGHT stosujemy tylko i wyłącznie, gdy gołę-
bie są jeden dzień w koszu (w kabinie). 
Produkt niezbędny na dobry lot.

Skład: kwasy tłusz-
czowe, trójglicerydy, 
lecytyna, fosfolipidy, 
witamina E

Produkt dostępny w opakowaniach: 250ml, 500 ml oraz w kap-
sułkach.


