Nutrievo’s Pigeon Endurance voordelen & eigenschappen:









De meest volledige toevoeging op uw huidige
duivenvoeders
Verpakt in semi vacuum verpakking, hetgeen een vers
product met lange houdbaarheid garandeert.
Bevat grote hoeveelheid energie en Omega-3 door het
gebruik van Omega 3 Salmon Pearls (O3SP)
Extra essentiële vetzuren
Sneller herstel na zware inspanning
Minder kans op verstoring van verteringsmetabolisme
Ontwikkeld door vooraanstaande nutritionisten en onder
toezicht van gespecialiseerde vogeldierenartsen
Getest en met groot succes ingezet op Nederlandse
tophokken

Duivensport is topsport en om continue te streven naar betere resultaten is het noodzakelijk om
uw duiven alleen te voorzien van top kwaliteit voer en supplementen. Nutrievo begrijpt wat de
professionele liefhebber nodig heeft: Een speciaal voer wat ontwikkeld is om te voldoen aan de
hoogste nutritionele eisen van de hedendaagse sportduif. Je kunt geen topresultaten verwachten
als de duiven niet de juiste voeding verstrekt krijgen.
Van de moderne postduif wordt gedurende het gedurende het gehele seizoen een topprestatie
verwacht. Vitesse en midfondduiven vliegen wekelijks. De fond of 2 daagse vliegers worden
speciaal voor deze vluchten geprepareerd. Goede voeding is cruciaal. De verschillende duivenvoer
mengsels vormen een prima basis. Om echter topprestaties op het juiste moment te leveren is
een juiste toevoeging noodzakelijk.
Nutrievo is gespecialiseerd in de ontwikkeling van natuurlijke supplementen voor dieren. Een
speciale uitdaging lag er in een een product met hoogwaardige grondstoffen te combineren met
dierlijke vetten voor de Omega 3. Met dit nieuwe product wordt lijnolie en pure Schotse zalmolie
gecombineerd. Een unieke combinatie!. Daarnaast hebben we de geur zodanig gecamoufleerd
dat de penetrante visgeur zo goed als niet aanwezig is.
De basis van het product zijn de 2 kleurige goed opneembare Crumlets. Deze voorzien in een
uitgekiende hoeveelheid vitaminen en mineralen waaronder de essentiële sporenelementen in de
zeer goed opneembare chelaat vorm. Dit product biedt een grote hoeveelheid snel opneembare
energie door een groot aandeel makkelijk verteerbare grondstoffen. De omega 3 verhouding
zorgt voor een unieke mogelijkheid om de weerstand, uithoudingsvermogen en recuperatie tot
een maximum te benutten.
Betaine voor een betere vochthuishouding op celniveau en Fytase voor een maximale
fosforbenutting .
Nutrievo Pigeon Endurance is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring van
voedingsnutritionisten en dierenartsen. Testen op meerdere Nederlandse kampioenshokken
tonen in 2010 bij alle hokken verbeterde resultaten.
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Omega 3 Salmon Pearls (O3SP)
De ontwikkelingsafdeling van Nutrievo heeft een speciale grondstof ontwikkeld, waarmee
we een unieke combinatie van productie techniek koppelen aan de uitzonderlijke behoeften
van de hedendaagse sportduif: Omega3 Salmon Pearls (O3SP). Het is een combinatie van
een speciaal geselecteerde grondstof
met hoog absorptievermogen (APC) en
hoge kwaliteit olie. Deze geurloze olie is
een combinatie van lijnzaadolie en pure
Schotse zalmolie. Deze olieën zijn
bekend om de beste verhoudingen
Omega 3, 6 en 9.
Omega3 Salmon Pearls (O3SP) is de meest praktische vorm van Omega-3 verstrekken
wat een groot deel van de ALA, DPA en DHA vetzuren behoefte voorziet. Na een intensieve
testperiode waarin de opname is geoptimaliseert eten de duiven dit product na een zeer
korte gewenning. Dit supplement voorziet de moderne topduif van de noodzakelijke energie.
Schotse Zalmolie
Zalmolie bevat Omega 3 vetzuren. Er zijn verschillende
positieve effecten van Zalmolie bekend en bijwerkingen
komen zo goed als niet voor. Na jaren onderzoek en
vele publicaties heeft Zalmolie bewezen positieve
effecten te hebben op gezondheid en immuniteit. Niet
alleen in de jeugdfase bij de ontwikkeling van de
intelligentie, maar zeker ook bij de immuniteits opbouw
op uw duivenhok en recuperatie na zware
inspanningen. Deze visolie is zeer rijk aan Omega 3.
Voor dit product gebruiken we alleen de best
beschikbare kwaliteit.
Lijnzaadolie
De lijnzaad olie wordt geextraheerd van het gedroogde rijpe zaad van lijnzaad. Ruwe lijnzaad
olie is koud geperst en is de vorm van lijnolie met alle bijkomende voordelen. Het positieve
effect van lijnzaad ligt voor een deel in de grote hoeveelheden van het Vit B gamma,
Lecithine, zink en een enorme dosis omega 3 oliën. Lijnzaad is de plantaardige component
met de het hoogste percentage aan omega 3. De gezondheidsvoordelen worden nog meer
benadrukt door de aanwezigheid van essentiële mineralen als kalium, magnesium,
verteringsvezels en eiwitten. De voordelen van Lijnolie reiken uit naar elk deel van het
lichaam, waaronder het hart en de bloedvaten, het immuunsysteem, bloedsomloop,
voortplantingsorganen, centraal zenuwstelsel, evenals botten en gewrichten
Postduiven kunnen op eenvoudige wijze profiteren van de positieve effecten van zalmolie
lijnzaadolie middels de Omega 3 pearls. Test Nutrievo Pigeon Endurance nu en ervaar het
verschil zelf!
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