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• Ονομασία Προϊόντος  : K+K Eiweib 

• Φαρμακευτική Μορφή : Δισκία 

• Σύνθεση και Ιδιότητες : Η σύνθεση των δισκίων K+K Eiweib παρέχεται για ποσότητα αυτών βάρους 1kg: 
Ακατέργαστη Πρωτεΐνη ................................. 875 gr 
Ακατέργαστη Τέφρα ...................................... 28 gr 
Μεθειονίνη ..................................................... 50 gr 
Μαγνήσιο........................................................ 7.5 gr 
Κιτρικό οξύ..................................................... 27 gr 
Λεκιθίνη.......................................................... 5 gr 

- Το Πρωτεϊνικό Συμπλήρωμα Κ+Κ εξασφαλίζει στα περιστέρια μετά τις πτήσεις 
ευκολόπεπτες υψηλής αξίας πρωτεΐνες.  
- Το προϊόν δεν στρεσσάρει καθόλου, τον μεταβολισμό των πουλιών, αντίθετα 
αυξάνει την ανταλλαγή του οξυγόνου στα κύτταρα.  
- Η λειτουργικότητα των εντέρων βελτιώνεται και το βλαβερό γαλακτικό οξύ 
που συγκεντρώνεται στους μυς μετά τις πτήσεις διασπάται γρήγορα.  
- Η πρωτεΐνη Κ+Κ είναι πολύ πιο πολύτιμη από την πρωτεΐνη που παρέχεται με 
τους σπόρους, δεδομένου ότι αυτή περιέχει μεγάλη αναλογία αμινοξέων.  
- Με τα ένζυμα οι βραχέων αλύσσεων ζωϊκές πρωτεΐνες μετασχηματίζονται σε 
ιδιαίτερα πολύτιμη μορφή ελαφρών και πλήρως αξιοποιήσιμων βιολογικών 
προτεϊνών.  
- Η μέθοδος παραγωγής αυτών έχει κατοχυρώσει την σύνθεσή του απο το 
Γερμανικό κράτος.  
- Η μεθιονίνη αποτοξινώνει τον οργανισμό και ιδιαίτερα το ήπαρ. Επίσης η 
λεκιθίνη του είναι σπουδαίο συστατικό του εγκεφάλου και των νευρικών κυττάρων. 
- Το μαγνήσιο ενεργοποιεί σημαντικά τον μεταβολισμό και τη σύνθεση των 
πρωτεϊνών και μετά τις εντατικές πτήσεις παίζει μεγάλο ρόλο στην επαναδόμηση 
των μυϊκών κυττάρων. 

• Ενδείξεις : Ενίσχυση ανάπτυξης των περιστεριών, τόνωση των δυνάμεων, καλύτερες 
αποδόσεις, καλύτερη αξιοποίηση τροφής, βελτίωση αναπαραγωγικής ικανότητας 
ενίσχυση αμυντικών δυνάμεων, σε καταπονήσεις (stress), ανάρρωση από διάφορα 
νοσήματα, αποφυγή πάχυνσης, ενίσχυση μεταβολικής κάθαρσης κ.α. 

• Δοσολογία και 
Χορήγηση 

: Μετά τον γυρισμό από πτήσεις χορηγείται σε κάθε περιστέρι ένα δισκίο με 1 ή 2 
γεύματα, ιδιαίτερα στα εξαντλημένα αγωνιστικά περιστέρια. 
- Πιτσούνια: Δύο φορές την εβδομάδα 1 δισκίο, αρχίζοντας από την 10η ημέρα 
ζωής για καλύτερη ανάπτυξη και μεταβολισμό. 

• Φύλαξη : Το προϊόν διατηρείται σε ξηρό και σκοτεινό μέρος. 
• Συσκευασία : Κουτί με 60δισκία βάρους 150mg το καθένα. 

• Παρασκευαστής:   ROHNFRIED –GERMANY  A DIVISION OF THE DR. HESSE BETRIEBS GMBH 


