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Συνδυασμός Ανόργανων Στοιχείων για Βελτίωση των Επιδόσεων στις Πτήσεις 
των Αγωνιστικών Περιστεριών 

Για Κτηνιατρική μόνο χρήση 

 Ονομασία Προϊόντος  : Blitzform 

 Φαρμακευτική Μορφή : Διάλυμα ευδιάλυτο στο νερό. 

 Σύνθεση και Ιδιότητες : Κάθε 5ml του Blitzform περιέχουν: 
Jod……………………………… 250 mg 
Kaliumjodid……………………. 450 mg 
Ammoniumeisen (III)- citrat…... 250 mg 
Kobalt (II)- Sulfat 7H2O……….. 0,3 mg 
Natriummolybdat 2H2O………... 0,1 mg 

Τα παραπάνω συστατικά του Blitzform απορροφούνται γρήγορα από το 
έντερο του περιστεριού, αυξάνουν την ζωτικότητά του και το καθιστούν 
ικανό να γυρίζει 5-10 λεπτά νωρίτερα στους αγώνες. Επίσης 
ισχυροποιούν το ανοσολογικό σύστημα του πτηνού, καθαρίζουν το λαιμό, 
κάνουν τα μάτια να λάμπουν, λευκαίνουν τα ρουθούνια και καθιστούν το 
πτέρωμα λαμπερό και τους μυς του στήθους ρόδινους. 

 Ενδείξεις : Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στις πτήσεις των αγωνιστικών 
περιστεριών. 

- Άριστος συνδυασμός στοιχείων απαραίτητων στις περιόδους 
αναπαραγωγής και πτερόρροιας. 

- Για την ισχυροποίηση των ανοσολογικών μηχανισμών του 
περιστεριού έναντι διαφόρων λοιμωδών νόσων. 

      Δοσολογία  και Χορήγηση :   

Βελτίωση επιδόσεων αγώνων : 5ml σε 2-3 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού καθημερινά για μία εβδομάδα. 
Αυξήστε τον όγκο νερού σε 5lt στις ζεστές ημέρες. 

Περίοδοι αναπαραγωγής και πτερόρροιας : 5ml σε 5 λίτρα καθαρού νερού 2 ημέρες κάθε εβδομάδα. 

Γενική Χρήση : Μία φορά την εβδομάδα 5ml σε 5lt καθαρό πόσιμο νερό. 
 

Σημείωση : Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικά ή πήλινα δοχεία. 

 Φύλαξη : Διατηρείται σε ξερό και ψυχρό μέρος. 

 Συσκευασία : Φιαλίδια των 100 ml με σύριγγα των 5ml. 

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


