Teurlings Health & Care
Teurlings heeft een compact, compleet assortiment hoogwaardige bijproducten. Het assortiment
bestaat uit producten die al jaren een vaste waarde zijn, maar laat u ook verrassen door de nieuwe
en verbeterde producten. Kwaliteits producten die op ieder hok thuis horen.

TOVO TEURLINGS KRACHT- EN OPFOKVOER
TOVO/Teurlings Kracht- en Opfokvoer is een
uitgebalanceerde extra voeding die voorziet in
voedingsstoffen, die duiven bij het dagelijkse menu
tekort komen. TOVO/Teurlings Kracht- en Opfokvoer
vult het tekort aan aminozuren in het graanmengsel aan.
Bovendien is aan TOVO/Teurlings Kracht- en Opfokvoer
een uitgebalanceerd vitaminen- en mineralenpakket
toegevoegd, overeenkomstig de natuurlijke behoefte. De
toegevoegde Omega-3 vetzuren zorgen voor een goede
weerstand tegen ziektes, een betere darmwerking en een
mooiere vederkwaliteit.
TOVO/Teurlings Kracht- en Opfokvoer kan tot 20-25%
van het rantsoen in de rui- en kweektijd elke dag
gevoerd worden. De rest van het
jaar als versnapering verstrekken.
Het is uitstekend geschikt als
lokvoer.
Tovo/Teurlings Kracht- en
Opfokvoer is samengesteld uit
bakkerijproducten, suiker, honing,
granen, oliën, vetten, mineralen en
zaden. Ruw eiwit 14,3%, Ruw vet
7,3%, Ruwe celstof 5,5%,
Ruwe as 6%, Vocht 10%.

Peter van de Merwe over TOVO:
‘Tovo is een super product. Duiven eten het
graag en de jongen groeien als kool.
Tovo is voor mij al jaren een vaste waarde.’

1kg 4,5kg 25kg

TEURLINGS SUPRALITH

VERBETERDE FORMULE: TEURLINGS TQ-PIKSTEEN ANIJS

Teurlings Supralith is een uitgekiend mengsel van diverse
natuurlijke mineralen, vitaminen, sporenelementen, granen
en zaden. Supralith draagt bij aan een voorspoedige groei
van jonge duiven. Supralith verkleint de kans op ‘spuiten‘
en veldvliegen. Geef de duiven maximaal 20% van het
totale dagrantsoen.
Samenstelling: Roodsteen,
oestergrit, maagkiezel,
klei, calciumcarbonaat,
dicalciumfosfaat,
millet geel, gepelde
haver, natriumchloride,
kanariegraszaad, anijsolie,
houtskool, koolzaad, breukrijst
wit, lijnzaad.
1,35kg
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Mineraalvoeder voor duiven.
Samenstelling: Koolzure zeeschelpen (zeeschelpen, oesterschelpen),
roodsteen, maagkiezel, dicalciumfosfaat, zout, millet. Analytische
bestanddelen: Calcium 21,3%, fosfor 2,54%, natrium 2,44%, lysine
0,0%, methionine 0,0%.
Toevoegingsmiddelen:
Nutritionele
toevoegingsmiddelen (/kg): E1
ijzer (ijzer(III)oxyde 545 mg/kg.
Sensoriële toevoegingsmiddelen
(/kg): Anijsolie 0,05%.
Gebruiksaanwijzing:
Vrij en onbeperkt ter beschikking
stellen.
Bewaaradvies: Droog bewaren.
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Nieuw

De kracht van Teurlings electrolyten
TEURLINGS TQ-ELECTROLYTEN

Analytische bestanddelen (g/kg)

ANTI-DEHYDRATIE & HERSTEL

Aanvullend diervoeder voor duiven.
Teurlings TQ Elektrolyten bevordert een uitgebalanceerde
waterhuishouding. Het supplement draagt bij aan het snel
recupereren van duiven na inspanning.
Verkleint de kans op dehydratatie. TQ Elektrolyten
bevordert tevens een sneller herstel na ziekte.
Samenstelling:
Dextrose, maïszetmeel, natriumchloride, natriumbicarbonaat,
kaliumchloride.

Ruw eiwit

0,2 g

Ruwe celstof

0,2 g

Ruw vet

0,5 g

Ruwe as

148,03 g

Vocht

14,8 g

Magnesium (Mg) totaal

0,03 g

Natrium (Na) totaal

49,91 g

Chloor (Cl) totaal

59,4 g

Kalium (K) totaal

12,95 g

Gebruiksaanwijzing:
15 gram per liter drinkwater.
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TEURLINGS BADZOUT

TEURLINGS MULTIVITAMINEN

Het ideale middel voor het duivenbad.
Verjaagt parasieten op de duiven en
irriteert de huid niet. Geeft de veren een
mooie glans en maakt ze zacht en soepel

Vloeibare mix van de meest noodzakelijke
vitaminen ter voorkoming van
vitaminentekort (avitaminose bij posten sierduiven). Toediening verhoogt de
weerstand.

Gebruik: 50 gr per 10 ltr. water. 750g

Gebruik: kweek en ruiperiode 1 eetlepel per
ltr. drinkwater, 1 dag per week. Vliegperiode
en na ziekte: 1 eetlepel per ltr. drinkwater en
2 keer per week. 400ml

TEURLINGS DUIVENMINERALEN ROOD
Mineralen zijn de bouwstoffen van
het lichaam. Tijdens kweek en
groei is behoefte hieraan groot.
Ook tijdens rui en na vaccinaties
zijn mineralen aan te bevelen.

TEURLINGS LOOKOLIE
Samengesteld op basis van natuurlijk
knoflookextract. Stimuleert een betere
bloedcirculatie. Bevordert herstel na
zware inspanning.

Gebruik: 5 gr per duif per dag.
2 a 3 keer per week verstrekken.
750g 5kg

Gebruik: kan het hele jaar door gegeven
worden. 1 eetlepel per kg voer.
400ml

TEURLINGS BIERGIST + MSM
Hoogwaardige eiwitten en natuurlijke
vitaminen B en aminozuren.
MSM (Methylsulfonylmethaan) is
van groot belang voor het goed
functioneren van lichaamscellen. De
toevoeging van MSM bevordert de
weerstand, gezonde cellen en een
goede stofwisseling van duiven.

DE FLES VAN TEURLINGS

Twee eetlepels per kg voer. Kan het gehele jaar door
gegeven worden. 500g

Gebruik: voeg met de
doseerdop 20 ml toe aan 2
liter drinkwater. Gedurende het
vlieg- en ruiseizoen 3 keer per
week verstrekken. Tijdens het
kweekseizoen 2 keer per week
verstrekken. 0,5ltr. 1 ltr.

DE BAK VAN TEURLINGS
Bevat verschillende gritsoorten en
schelpjes. Daarnaast ook vanille-olie,
houtskool, de nodige vitaminen en
sporenelementen. Deze bak maakt
het voeren van losse mineralen en
gritsoorten overbodig. 5kg

TEURLINGS PIKKOEK

TEURLINGS LANGE TABAKSTELEN
Teurlings tabakstelen zijn het ideale nestmateriaal
voor legnesten van duiven. Het gebruik van de
stelen vermindert de kans op luis. Tabakstelen zijn
vochtregulerend, hierdoor blijft het legnest langer
schoon. Geschikt als nestmateriaal en bodembedekker.
2kg
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De enige fles ter wereld waar alles in
zit! Alles in de juiste verhoudingen.
De natuurlijke mix bevordert het
afweersysteem van de duiven en zorgt voor
een sterke ontgifting van het
lichaam.

Pikkoek bestaat uit leem (klei) en grit.
Voorkomt veldvliegen. Bevordert de
spijsvertering van duiven en brengt
het veld op uw duivenhok. Stel dit vrij
beschikbaar op het hok.
620g
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