
NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Organiczny wapń z przetworzonych skorupek jaj - idealny dla gołębi. Poza organicznym wapniem 
produkt zawiera naturalnie występujące mikro i makroelementy tj.: fluor, selen, żelazo, cynk, 
magnez, miedź, mangan, molibden, siarkę i krzem. Dodatkowo nasz wapń zawiera 10% błonki, 
która jest bogata w Kolagen, kwas hialuronowy, mangan, glukozaminę oraz siarczan 
chondroityny. Białka wchodzące w skład skorupy jaja kurzego działają przeciwbakteryjnie 
i pomagają w zwalczaniu różnych patogenów. Nasza mieszanka wapniowo-kolagenowa dla gołębi 
to najlepsze i naturalne źródło wapnia, do stosowania przez cały rok.

MOCNE KOŚCI NATURALNY WAPŃ 
KOLAGEN + WITAMINY I MIKROELEMENTY

WSKAZANIA:

-  Przed oraz w trakcie sezonu lęgowego.

-  W celu ułatwienia zdolności wylęgowej jaj, wzrostu nieśności, zwiększenia twardości 

   i elastyczności skorupy. 

-  Podczas okresu pierzenia.

-  Profilaktycznie podczas lotów i wczesną wiosną.

-  W okresie szybkiego wzrostu i problemów związanych z układem 

   kostnym u młodych ptaków.

-  W przypadkach kulawizn, krzywic oraz dystrofii mięśni szkieletowych. 

-  W przypadku braku apetytu: niewystarczające wykorzystanie paszy wpływa na słabą 

   kondycję ptaków – spadek odporności, dłuższą rekonwalescencję 

   po przebytych chorobach.

-  W celu zapobiegania zmierzchowej ślepoty u ptaków, pterofagii, kanibalizmowi 

   w pierwszym tygodniu życia.

-  Jako środek stymulujący po przebytych chorobach, bezpośrednio po urazach 

   ortopedycznych oraz w procesie odrobaczania.

-  Wspomagająco w dolegliwościach bólowych  stawów, spowodowanych mikro 

   urazami i przemęczeniem.

-  W celu wsparcia prawidłowego działania układu nerwowego i pracy serca.

-  W celu wzmocnienia usadowienia upierzenia.

Produkt ważny bezterminowo. 
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu w temperaturze pokojowej. Produkt jest 
w pełni bezpieczny dla ludzi i zwierząt, nie powoduje 
zanieczyszczenia środowiska.

DZIÓB I PIÓRA

NATURALNE PRODUKTY EKOLOGICZNE

Producent: ALVANAEKO Sp. z o.o.   |   Polska, 46-023 Osowiec, ul. Fabryczna 2a

www.alvanaeko.pl   |   e-mail: biuro@alvanaeko.pl   |   tel. 22 578 55 15

NATURALNY WAPŃ

PRODUKT WYSTĘPUJE W 2 WERSJACH: MĄKA LUB GRYS

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie www.alvanaeko.pl www.facebook.com/Alvanaeko

Materiał paszowy 9.15.5  |  Skorupki jaj, suszone

Zezwolenie na wytwarzanie: PL 1609084p

Popiół surowy 93,73%

Data produkcji i numer partii na opakowaniu
Produkt nie generuje eksploatacji naturalnych zasobów skał wapiennych

DZIENNA DAWKA: (wymieszać z pokarmem)
Profilaktycznie: (10g) na 0,5 kg pokarmu.
W tracie pierzenia: (15g) na 0,5 kg pokarmu.
Dawkowanie przed i w czasie lęgu: (20g) na 0,5 kg pokarmu.
Stosowanie przy niedoborach wapnia: (20g) na 0,5 kg pokarmu.
*(5g=5ml na miarce)

PRODUKT WYSTĘPUJE W 2 POJEMNOŚCIACH: 300  ORAZ 800 GRAM
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