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De peste 25 de ani, linia de producție  a fost însoțită de linia noastră de producție, de produse de OVIGOR
creștere profesională . Crescătorii noștri, descendenți din linii de ași de cel mai înalt nivel, PONDEROSA
au susținut numeroase loje, ceea ce a dus la succesul de sutelor de columbofili din Polonia, Europa, 
precum și din alte regiuni ale lumii.

Rasele de sânge pur, renumite ale  au fost recent reunite de Wim Muller's de Wim Muller. PONDEROSA
În ultimele câteva decenii, Wim a fost un maestru al concursurilor lungi și dificile. Pe trăsături unice ale 
porumbeilor săi: persistență, duritate, rezistență, un excelent simț al direcției și longevitatea (atât în 
curse, cât și la reproducere) asigură îmbogățirea porumbarului cu aceste păsări, va întări echipa de medie 
și lungă distanță a oricărui columbofil.

Sperăm că sprijinul pe care îl aducem cu oferta noastră vă va ajuta să obțineți un mare succes și bucurie 
în sportul columbofil.

Zbor placut!

OVIGOR a fost înființată în 1991 din pasiunea familiei 
pentru sportul columbofil. De peste 30 de ani ani, 
a fost prioritatea noastră să oferim servicii de 
specialitate pentru clienți, datorită cărora, am devenit 
parteneri de încredere pentru columbofilii acestui 
sport de elită din întreaga lume.

Hpe măsură ce trece timpul, columbofilii caută produse de o calitate din ce în ce mai bună pe care să le 
folosească atunci când pregătesc "atleții cerului" pentru competiții. Lucrând ca o echipă de experți 
veterinari, specialiști în tehnologie nutrițională, precum și cu ajutorul columbofililor înșiși,  OVIGOR
a reușit să să se ridice la înălțimea acestor cerințe. În oferta noastră de produse, punem la dispoziție o 
gamă largă de preparate fabricate la o linie de producție modernă, sub supravegherea scrupuloasă a 
serviciilor de stat, în conformitate cu procedurile HACPP. Toate acestea asigură siguranța și calitatea 
serviciilor noastre columbofililor în urmărirea unor rezultate spectaculoase în sport și în creșterea 
porumbeilor. În prezent, compania  cu produse de cea mai înaltă calitate , este recunoscută nu OVIGOR
numai în întreaga UE, ci și în țările din America, Asia și Africa.

În ultimii ani, produsele  au stârnit interesul fanilor de păsări ornamentale. Proprietarii de păsări OVIGOR
precum: porumbei ornamentali, găini, păuni, bibilici, fazani, potârnichi și altele, au folosit în mod constant 
și cu succes produsele noastre. Ca urmare a interesului tot mai mare pentru oferta noastră în afara 
sportului columbofil, am decis să lansăm un grup de produse suplimentare                        BIRDS  destinat în 
mod special păsărilor ornamentale.
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250 ml 

cu antibiotice, mutări.

Complex de vitamine B pentru porumbei care se administrează în situații de carență, 

în special în situații de stres (curse), în perioadele de vaccinare (de exemplu, paramyxovirus), 

în perioadele de creștere, în caz de boli digestive, boli infecțioase, după un tratament 

250 ml 

Vitamina E este necesară pentru menținerea fertilității ridicate, a performanțelor fiziologice 

ale mușchilor și a vaselor de sânge. Seleniul, în combinație cu vitamina E, previne apariția 

distrofiei musculare.

păsărilor tinere de mame.

Previne rezultatele deficitului de micronutrienți în perioadele de cerere crescută: creșterea 

animalelor, curse, vaccinări, precum și în perioadele de creștere intensă și de separare a

 500 ml 

O combinație excelentă a celor mai importante vitamine, minerale și aminoacizi.  

Preparatul este esențial în creștere în cazul deficienței de electroliți, în special în timpul 

perioadelor de efort sporit, mai ales în timpul sezonului de zbor. Utilizarea adecvată 

a preparatului reduce daunele cauzate de stres (transport, temperatură etc.); ajută la 

menținerea unui echilibru electrolitic adecvat, 

previne deshidratarea, și restabilește eficient 

vitalitatea după efort.

 500 ml 

 500 ml 

Crește condiția fizică și performanța psihomotorie a porumbeilor, pregătindu-i pentru un 

antrenament/efort intenziv. Preparatul regenerează rapid și eficient organismul după efort 

și garantează o restabilire mai rapidă a condiției fizice. De asemenea, servește ca protecție 

în caz de stres termic - temperaturi exterioare ridicate.

 250 ml 

Echinacea este un produs natural obținut din plante. Acesta stimulează sistemul imunitar 

al porumbeilor, crește rezistența împotriva infecțiilor 

bacteriene și virale. Se aplică după tarapii cu antibiotice, 

într-o stare de slăbiciune corporală (mutare) 

și în situații de stres (zboruri, expoziții, vaccinări).

®VitaMixor  B

®VitaMixor  Multi

®VitaMixor  E+Se

Elektrolity

Forma

Energie

Energie

Regenerare

Regenerare

Armare

Armare

Armare

Armare

Armare

Rezistenţă

Echinacea

OviYeast Essence
Armare

Digestie

Rezistenţă250 ml 

Drojdie lichidă, asigură convalescența maximă a porumbeilor, susține conversia oxigenului, 

întărește imunitatea, îmbunătățește starea fizică în timpul zborurilor, susține organismul în 

caz de epuizare și oboseală (creșterea puilor, zboruri, mutări).



OlejMix

Mauser

OstrosOil

GarlisOil

® RobAut Essence

Energie

Regenerare

Penaj

Penaj

Armare

Armare

Paraziți

Paraziți

Digestie

Digestie

Rezistenţă

Extract natural de ulei de floarea-soarelui, porumb, soia, in, arahide, germeni de grâu și 

lecitină. Joacă un rol important în prevenirea bolilor, mai ales atunci când organismul este 

slăbit de stres, boli, utilizarea de antibiotice sau alte medicamente. Asigură un penaj 

mătăsos, îmbunătățește condiția fizică, crește rezervele de energie și stimulează 

imunitatea porumbeilor tineri.

250 ml 

250 ml 

Uleiul de usturoi, ca produs natural, prezintă proprietăți germicide și de curățare. 

Îmbunătățește circulația sângelui. Ingredientele active ale usturoiului distrug germenii, 

ciupercile și virușii. GarlisOil ajută la normalizarea florei intestinale, susține 

și dezinfectează tractul digestiv.

Preparatul susține formarea unui penaj sănătos și puternic, asigurând un nivel ridicat de 

flexibilitate al acestuia. Metionina inclusă în preparat este un aminoacid esențial care 

conține sulf. Această componentă este benefică pentru buna funcționare a ficatului și 

este parte a proteinelor care alcătuiesc penele. Colina din preparat este deosebit 

de necesară în perioadele de efort fizic intens 

și în timpul mutății.

500 ml 

250 ml 

Ulei de ciulin scoțian. Protejează ficatul păsării și stimulează recuperarea acesteia după 

o boală. Are un efect "detoxifiant", de curățare și regenerare. Crește secreția de sucuri 

gastrice. și stimulează pofta de mâncare.

Plămânii

Rezistenţă

1000 ml 

Susține buna funcționare a sistemului respirator. Acesta crește secreția de mucus și îl 

subțiază în nări și în bronhii. În timpul sezonului de zbor, se folosește pentru a îmbunătăți 

eficiența fizică. În zilele călduroase, EukalipsorMint protejează mucoasa din tractului 

respirator de uscarea excesivă. 

®EukalipsorMint

OviPremium

Plămânii

Paraziți

Rezistenţă

300 g 

Preparat vegetal natural din oregano și usturoi. Protejează păsările împotriva 

bacteriilor, ciupercilor, paraziților și coccidiilor. Susține și ajută la menținerea unei 

bune stări de sănătate și întărește eficient sistemul imunitar - în special 

al porumbeilor tineri.

Podus din ingrediente naturale pe bază de substanțe vegetale cu efect 

pozitiv asupra sistemului digestiv. Utilizarea preparatului ajută la protejarea porumbeilor 

de efectele negative a organismelor străine în tractul digestiv (viermi rotunzi, tenia, etc).

250 ml Rezistenţă



OviNegar 8%

OregasOil

®VirAut

Paraziți

Paraziți

Digestie

Digestie

Digestie

Rezistenţă

previne îngrășarea porumbeilor. 

Conține un amestec de acizi organici, îmbogățit cu miere. Acidul formic limitează

1000 ml 

dezvoltarea E.Coli și Salmonella. Acidul lactic prezintă proprietăți conservante,

stopând dezvoltarea bacteriilor, drojdiilor și ciupercilor. Acid citric, ca antioxidant,

un pH scăzut în sistemul digestiv al porumbeilor, iar 

creând un mediu lipsit de bacterii (de exemplu, coli, salmonella etc.). OviNegar cu o 

aciditate optimă de 8%, inhibă crearea unei flore dăunătoare în apa de băut. Acesta 

reglează tensiunea arterială și stimulează digestia.

Oțetul de cidru de mere este un acidifiant, asigurând 

1000 ml 

de salivă și sucuri gastrice, crește pofta de mâncare, 

întărește stomacul, îmbunătățește absorbția nutrienților. Ajută la fixarea și eliminarea 

substanțelor dăunătoare digestiei din organism. Stimulează energia.

250 ml 

tractul digestiv în multiple moduri: stimulează secreția

Uleiul de oregano este un preparat natural care ajută

OviTalina FORTE

OviDachol

Regenerare

Penaj

Penaj

Armare

Digestie

Digestie

Rezistenţă

Colina asigură, printre altele, o mai bună ardere a grăsimilor. Sorbitolul îmbunătățește 

metabolismul proteinelor, susținând astfel creșterea musculară și dezvoltarea 

corespunzătoare a penelor. Purifică eficient sângele și organismul de toxine, mușchii 

puternici devin roz deschis după doar o zi de utilizare.

500 ml 

Previne acumularea excesivă de grăsime în ficat și rinichi și optimizează recuperarea.

 500 ml 

Un amestec perfect compus din 17 extracte de plante, legume și fructe, îmbogățit cu

iod și magneziu. Substanțele active îmbunătățesc starea generală și imunitatea porumbeilor. 

De asemenea, preparatul a fost îmbogățit cu aronia, care stimulează recuperarea, crește 

imunitatea și energizează pasărea. Atunci când este administrat în mod regulat, porumbeii au 

mușchii și pielea de pe piept roz. În timpul sezonului de curse, acesta ajută la obținerea unei 

cantități mai mare de energie și crește rezistența. Îmbunătățește recuperarea după zbor.

OviAmin FORTE
Energie

Regenerare

Penaj

Armare

Rezistenţă

Indispensabil în timpul curselor (după un zbor de competiție - carbohidrații afectează 

recuperarea musculară). Aminoacizii conținuți în supliment determină o oboseală 

musculară mai lentă - țesutul muscular rămâne mai eficient și mai intact. De asemenea, 

indispensabil în timpul năpâlirii,în timpul tratamentelor medicamentoase și în timpul 

reproducerii.

Conține doze mari de aminoacizi, electroliți și vitamina B în proporții optime.

1000 ml 



Sursă naturală de calciu cu alge și uleiuri esențiale. Este 

 voiajori și va facilita formarea noului penaj.

1000 g

un preparat excelent necesar pe tot parcursul sezonului, 

furnizând minerale, vitamine naturale, precum și macro- și micronutrienți. Administrarea sa 

regulată va asigura o creștere sănătoasă a păsărilor tinere, va stimula rezistența porumbeilor 

OviCalgen

Mineral + IRON

OviSprint  + karnityna

OviMin

OviBiotyk

JodPower 500

Energie

Energie

Regenerare

Penaj

Penaj

Penaj

Armare

Armare

Armare

Armare

Armare

Digestie

Digestie

Rezistenţă

Rezistenţă

Rezistenţă

Rezistenţă

1000 g

Sursă naturală de calciu din alge marine. Ajută la formarea unui schelet sănătos și pene 

puternice. Susține crearea unor coji de ouă puternice. 

Îmbunătățește digestia și funcționarea tractului 

respirator. Stimulează imunitatea.

Recomandat atunci când se încearcă restabilirea și echilibrarea florei intestinale, 

popularea flora bacteriană din tractul digestiv și în cazul tulburărilor digestive de 

diferite origine, de asemenea cele rezultate din greșeli de nutriție (de exemplu, 

schimbarea hranei porumbeilor). Acesta aduce ușurare în cazul problemelor digestive, 

în special la porumbeii tineri, facilitează digestia, crește absorbția de vitamine și 

minerale. Îmbunătățește funcționarea sistemului imunitar.

250 g

Crește potențialul de energie și rezistență. Ajută porumbeii voiajori să obțină rezultate 

mai bune. Accelerează metabolismul, ceea ce crește rezistența, previne durerile musculare 

și protejează împotriva oboselii (zborurile de concurs). Menține o eficiență ridicată 

a mușchilor scheletici și cardiaci.

 500 ml 

 500 ml 

și rezistența.

O combinație bogată de minerale, esențiale pentru buna funcționare a organismului 

porumbelului. Are un mare impact asupra mușchilor pieptului porumbeilor, transformându-le 

culoarea într-un roz intens și împiedicând pielea să se descuameze. Preparatul facilitează 

crearea unor coji de ouă puternice. Ajută la dezvoltarea unor oase puternice la porumbeii 

tineri și pene puternice,sănătoase. Crește imunitatea 

Un conținut optim de iod și fier în preparat asigură o rezistență și eficiență maximă 

a porumbeilor, ceea ce duce la o viteză de zbor mai mare. Iodul are un efect pozitiv asupra 

creșterii și dezvoltării păsărilor tinere, precum și asupra bunei funcționări a sistemelor 

nervos și reproducător. Acesta asigură un tract digestiv curat prin crearea unui mediu 

lipsit de ciuperci și protejează porumbeii de problema "boala tineretului".

 500 ml 



 100 ml 

Preparat pentru creșterea performanțelor. Fierul crește viteza unui porumbel care se întoarce 

de la o cursă. Iodul acționează direct asupra glandei tiroide, crescând rezistența și stimulând

metabolismul. Produsul asigură vitalitate și imunitate, gât curat, pene lucioase și mușchi 

toracici roz.

JodPower

Magnesium

® ®  RobAut  / RobAut  TABS

® ®  PowerMix  / PowerMix  TABS
Energie

Energie

Regenerare

Regenerare

Armare

Armare

Paraziți

Digestie

Digestie

Rezistenţă

Rezistenţă

Rezistenţă

500 g                    

Magneziul este un nutrient indispensabil. 

Acesta susține sistemul neuromuscular și

optimizează interacțiunea neuromusculară. Deficitul de magneziu la porumbei 

duce la apariția de spasme musculare legate de dificultatea de zbor. Reduce riscul 

de dureri musculare în timpul antrenamentului inițial după iarnă și în timpul 

zborurilor. Magneziul este, de asemenea, responsabil pentru absorbție corectă 

a calciului în oase și îmbunătățește densitatea osoasă.

RobAut este un produs natural obținut din plante care joacă un rol special în 

alimentația porumbelului. Asigură un sistem gastrointestinal curat, 

protejând porumbeii de efectele adverse ale viermilor care se găsesc în 

sistemul digestiv. Garantează o stare de sănătate bună și oportunități mai 

mari de a obține rezultate bune în zboruri și la reproducere.

300 g                          65 g (ok 190 buc.)

O combinație de probiotice, electroliți, aminoacizi, purtători de energie, minerale,

oligoelemente și vitamine. Îmbunătățește performanțele de zbor și activează 

metabolismul lor. Întărește sistemul imunitar, ajută în caz 

de oboseală și epuizare (creșterea puilor, curse, năpârlire).

600 g, 300 g                      80 g (ok. 250 buc.)

Glukoza C

Energie

Regenerare
400 g

Preparat de glucoză solubil în apă - monozaharidele ușor digerabile ajută la refacerea 

rezervelor de energie. Previne deshidratarea și accelerează recuperarea după efort și 

boală. Datorită glucozei și vitaminei C, păsările își recapătă mai repede forțele și obține 

performanțe de zbor mai bune. PRIMA BĂUTURĂ DUPĂ CURSĂ!

Amestec optim echilibrat de minerale și vitamine pentru porumbei. Acesta conține cele 

mai vitale nutrienți pentru buna funcționare a organismului porumbelului, îmbunătățește 

forța și sănătatea, stimulează pofta de mâncare. OviMix trebuie administrat pe tot 

parcursul anului, în special în perioadele de efort sporit.

8 kg
OviMix

Regenerare

Penaj

Armare

Digestie



Administrarea regulată a preparatului nostru natural de oregano stimulează 

sănătatea și performanța de zbor prin: curățarea sistemului respirator, 

îmbunătățirea absorbției nutrienților, crearea de un mediu lipsit de ciuperci, 

paraziți și bacterii (salmonella, coli, coccida etc.). Oregano îmbunătățește 

funcționarea sistemului digestiv prin 

creșterea secreției de sucurilor digestive.

 350 g 

OviBad / OviBad Essence

®GardenMix

OregaStar

Mauser Powder

OviYeast PRO

Igienă

Penaj

Penaj

Armare

Armare

Plămânii

Plămânii

Paraziți

Paraziți

Digestie

Digestie

Rezistenţă

500 g

Amestec de legume naturale, ușor digerabile, uscate și hrănitoare, care nu au fost 

supuse nici unui prelucrare chimică. Legumele sunt sursa naturală de potasiu, 

fosfor, calciu, magneziu, zinc, cupru, fier, molibden și iod; ele conțin vitaminele A, 

B1, B2, B2, B6, C, PP (pătrunjel, morcov). Conține substanțe germicide și 

detoxifiante. Previne anemia și stimulează pofta de mâncare.

Indispensabilă pentru apa de baie a porumbeilor. Dedurizează apa, făcând 

penele mătăsoase, strălucitoare și flexibile după baie. Baia cu ajutorul 

sării de baie OVIGOR facilitează năpârlirea pentru porumbei: 

îndepărtează praful, mătreața și pielea calcaroasă. Desprinde penele 

vechi și puful de pene, făcând astfel mai ușoară pierderea acestora. 

Cristalele de uleiuri esențiale conținute în sarea de baie OVIGOR, 

solubile în apă, au o influență calmantă asupra porilor deschiși ai 

pielii, ameliorează local durerea și elimină dăunătorii și bacteriile. 

După o baie, porumbeii continuă să inhaleze uleiurile, 

îmbunătățindu-și funcția respiratorie.

                                                        1000g, 500g                                              1000 ml 

Amestec natural de plante care ajută la năpârlirea porumbeilor. Furnizează 

organismului substanțe nutritive necesari pentru creșterea penelor noi. Previne 

fragilitatea și mătreața. Pulberea relaxează pielea, ușureazăcăderea penelor. 

Accelerează vindecarea și cicatrizarea rănilor după pierderea penelor. Întărește corpul 

porumbelului.

350 g 

600 g 

Drojdiile de bere, îmbogățite cu proteine din cartofi (rată de absorbție ridicată) 

întăresc porumbelul și stimulează pofta de mâncare. Preparatul îmbunătățește 

absorbția nutrienților, crește rezistența și ajută la recuperarea după probleme 

digestive.

Armare

Digestie

Rezistenţă



Amestec care conține vitamine, aminoacizi, oligoelemente și minerale. Accesul 

continuu la acest amestec asigură o sănătate perfectă, precum și forma de curse 

și de reproducere. Acesta întărește sistemul imunitar și susține năpârlirea.

 2 kg, 7 kg 

Ajută la menținerea unui nivel ridicat de 

 2 kg, 10 kg 

igienă în voliere. Eficient împotriva unei 

game largi de microorganisme: viruși, mucegaiuri, drojdii, micobacterii. 

Are proprietăți de curățare, absorbind eficient umiditatea. Lasă un miros 

plăcut de citrice. Păstrează podeaua uscată, albă și curată.

® MineralVit

OviBlanco

RegeneraMix

OviAirFresh

KoraMix

OviGrit 1, 2, 3, 4

Igienă

Regenerare

Penaj

Penaj

Armare

Armare

Armare

Plămânii

Paraziți

Digestie

Digestie

Rezistenţă

Oferă un mediu curat și prietenos pentru 

porumbei. Respirația devine mai ușoară, ceea 

ce permite o mai bună oxigenare și, prin 

urmare, o formă mai bună. Conține ulei 

de eucalipt, ulei de mentă și mentol.

 500 ml 

O combinație de 3 tipuri de scoarță de copac. Îmbunătățește puternic funcționarea 

aparatului digestiv, creând un mediu lipsit de ciuperci și bacterii. Are proprietăți 

antiseptice și ameliorează diaree severă. Administrarea regulată ajută la stimularea 

metabolismul și conferă penelor o strălucire puternică.

400 g

400 g

Amestec de plante medicinale. Infuzia are 

o influență purificatoare asupra organismului porumbeilor în special după zbor. 

Administrarea regulată a infuziei are un efect regenerator și de întărire, curăță sângele 

și îmbunătățește aspectul penajului. O componentă deosebit de valoroasă a acestui 

amestec - merluciu - stimulează metabolismul și asigură doza zilnică de iod care 

facilitează asimilarea fierului, în timp ce fierul susține oxigenarea organismului.

Granule ușor de digerat care conțin cele mai 

importante oligoelemente prezente în mod natural

și minerale. Prezența lor în hrana de zi cu zi asigură 

o creștere sănătoasă și formarea corectă a sistemului 

osos. Garantează o bună circulație a sângelui, precum 

și dezvoltarea sistemului nervos și muscular. Ajută 

la dezvoltarea de pene noi și stimulează imunitatea. 

Previne rezultatele periculoase ale otrăvirii în câmp.

25 kg,  2,5 kg 

OviBlanco



PLAN DE ALIMENTAȚIE
Împerechere

Creșterea păsărilor 
tinere

Rase de porumbei vechi

+ Crochete de legume STK la 20% din greutatea hranei menționate, de două ori pe săptămână
+ 1 săptămână înainte de împerechere: OviBlack și NaKark

popcorn

popcorn

popcorn

popcorn

popcorn

popcornpopcorn

+ Crochete vegetale STK la 20% din greutatea hranei menționate, 
de două ori pe săptămână

+ 1 săptămână înainte de împerechere: OviBlack și NaKark - păsări bătrâne

OVIGOR BK

OVIGOR BK

popcorn

OVIGOR BK

OVIGOR BK OVIGOR BK

+ Crochete vegetale STK la 20% în greutate din hrana menționată, 
de două ori pe săptămână   + 1 săptămână înainte de rasă: OviBlack

SINCE 1991

apă curată

apă curată
seara

ceai

plic 

plic 

jumătate 
din rația 

zilnică 

ENERGICI

ENERGICI



Năpârlire

Iarnă

Rase de porumbei tineri

50%
OVIGOR SL

80%
OVIGOR UN

80%
OVIGOR UN

80%
OVIGOR UN

100%
OVIGOR UN

100%
OVIGOR UN

100%
OVIGOR UN

80%
OVIGOR UN

50%
OVIGOR SL

50%
OVIGOR M

50%
OVIGOR M

+ Crochete vegetale STK la 20% din greutatea hranei menționate, de două ori 
pe săptămână  + 1 săptămână înainte de începerea sezonului: NaKark și OviBlack

+ Crochete vegetale STK la 20% din greutatea hranei menționate, de două ori pe săptămână
+ NaKark

+ Crochete vegetale STK la 10% din greutatea hranei menționate și morcov STK
crochete la 10% din greutatea hranei menționate, de două ori pe săptămână

jumătate 
din rația 

zilnică 

ENERGICI

ENERGICI

apă curată

apă curată

apă curatăapă curată

picături plic 

plic 
plic 

plic 

sosire seara



 Proteina 66% / Proteina 66% TABS
500 g, 250 g                                74 g (ok 240 buc.)

Concentrat proteic ușor digerabil de 66 %. Conține proteine din lapte și proteine 

vegetale (multiproteine), inclusiv proteine obținute printr-un proces tehnologic 

complex de obținere a amidonului din cartofi. Proteina 66% 

reface și regenerează țesutul muscular. Permite revenirea 

rapidă la formă după un zbor lung și pregătește porumbeii 

pentru următoarea cursă. Susține digestia, sistemul imunitar. 

Îmbunătățește eficiența alimentelor - asigură o creștere mai 

rapidă și mai sănătoasă a porumbeilor tineri.

Paraziți

Digestie

Digestie

Digestie

Rezistenţă

Rezistenţă

Rezistenţă

Regenerare

Penaj

Penaj

Penaj

Armare

Armare

Armare

OviTalina

OviBlack

NaKark

1000 ml 

Un amestec perfect alcătuit din 16 extracte de plante, legume și fructe, substanțe active 

care îmbunătățesc starea generală și imunitatea porumbeilor. Îmbunătățește funcționarea 

tractului respirator, a sistemului digestiv și excretor. Atunci când este administrat în mod 

regulat, porumbeii au mușchii și pielea de pe piept de culoare roz (vene vizibile). Penajul 

devine strălucitor, moale și catifelat. Stimulează pofta de mâncare.

30 ml 

Oprește dezvoltarea microbilor patogeni, curățând tractul digestiv de toxinele 

bacteriene și de alte produse secundare dăunătoare ale metabolismului. Creează un 

mediu lipsit de paraziți (coccidia), bacterii (salmonella) și virusuri în mucoasă. Întărește 

corpul porumbelului și curăță sângele. Măcrișul este, 

de asemenea, inclus în grupul de materii prime utilizate, 

printre altele, ca sursă de zinc și vitamina A. 

Ajută la eliminarea problemelor pielii - așa-numitul 

„Molika” (pierderea penelor pe gușă).

CELE MAI VÂNDUTE

Preparatul combate si previne raspandirea parazitilor externi pe pielea si penele porumbeilor. 

Combate puricii, păduchii, acarienii cu pene și scabia.

  25 ml 

Ovigor Ponderosa Ovigor Ponderosa
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