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AVISAN

WEERSTAND - GEZONDHEID

AVISAN
SIERDUIVEN

VLOEISTOF

GEEN ANTIBIOTICA
++
BETERE SPIJSVERTERING

LUCHTWEGEN

TENTOONSTELLING
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AVISAN

WEERSTAND - GEZONDHEID

AANVULLEND DIERENVOEDER
BESTEMD VOOR SIERDUIVEN.

Avisan is een gezondheidskuur op basis van
plantenextracten, die de weerstand van de
sierduiven verhoogt en ondersteunt.
Het is essentieel om de sierduiven in
conditie te brengen aan het begin van
tentoonstellingen en bij verzwakking.
Een verhoogde temperatuur kan de oplossing
troebel maken. Dit verandert de werkzaamheid
van het product niet.

GEBRUIK: Dosering: 1 koffielepel (=5 ml) per l

drinkwater.

Vóór een tentoonstelling: 1 kuur van
10 dagen.
Tijdens een tentoonstelling: 2 dagen
per week, afwisselend met Stressol.

FORMULE

Bij verzwakking en tijdens
herstelperiode: 1 kuur van 7 dagen.

Samenstelling: Natriumchloride, magnesiumchloride.

Toevoegingsmiddelen: aromatische bestanddelen.
Waarborgen: ruw eiwit 0%, ruw vet 0%, ruwe celstof 0%,
ruwe as 1%, vochtgehalte 75%, natrium 0.02%,
lysine 0%, methionine 0%.

Goed schudden voor gebruik.

VERPAKKING: 150ml

Gefabriceerd 3 jaar voor de aangegeven datum van
minimumhoudbaarheid

PRODUCTNUMMER:

150ml

#82598
CNK

Toelatingsnummer van de fabrikant: BE6338
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