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MISTURAS DE POMBOS

Uma marca, uma referência

Alimentar Pombos é uma arte!
A RECUPERAÇÃO DEPENDE SEMPRE DA NUTRIÇÃO!
30 anos de experiência, muita dedicação e estudo!
No mundo da columbofilia nunca se pára, por esse motivo a PET CUP tem vindo juntamente com os columbófilos a
acompanhar todas essas fases, para proporcionar uma vasta gama de produtos, combatendo todas as exigências.
Procurando as melhores matérias primas e selecionando-as para que possamos ter os melhores nutrientes para os
seus atletas. Tendo sempre como objetivo o equilibrio da parte digestiva, muscular, plumagem e energia.
Além das vitaminas vitais, aminoácidos e oligoelementos, as misturas Pet Cup comprometem-se apoiar a saúde dos
pombos para um melhor desempenho!
CURIOSIDADES DAS MISTURAS DE POMBOS PET CUP:
Os seus pombos são atletas de alta competição. Eles geralmente têm que voar por longos períodos e os músculos
devem executar ótimamente por horas a fio durante a temporada de corridas. Durante o voo, o stresse oxidativo chamado de stresse negativo, que reduz a produção de energia, logo compromete um excelente desempenho.
Por esse motivo a PET CUP coloca ao seu dispor em algumas mistura de pombos MILHO NEGRO, por sua vez é também
dezena de vezes mais rico em antioxidantes, proporcionado:
- Melhor funcionamento dos músculos
- Melhora a resistência e permite uma recuperação mais rápida apos longos esforços
- Aumenta a imunidade e reduz o risco de doenças
A PET CUP é eleita por inúmeros aficionados da columbofilia, que sabem que uma excelente
alimentação/nutrição é fundamental para manter os seus atletas saudáveis
formando verdadeiros campeões.
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OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

PERIODO DE MUDA - Programa de suplementos
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Pombos Light
Pombos Depurativa
Pombos Sport
Pombos Extra Sport
Pombos Energy Plus
Pombos Energy Power
Pombos Viuvez (NEW)
Pombos Reprodutores
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Pombos Extra Muda
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GRIT POMBOS
INDICADO PARA:
-Disponibilizar durante todo ano.
-Providencia uma óptima digestão.
-Disponibilize num recipiente separadamente

Disponıv́ el em:
1,5 kg / 5 kg / 20 Kg

LIGHT
Análise média
Proteína 11,2%;Gordura 7,4%; Carboidratos 46,6%;
Fibra 6,7%; Cinzas 1,7%; Cálcio 0.20%; Fosforo 0,29%;
Energia Metabolizada 2989 Kcak/kg

DEPURATIVA
Análise média
Proteína 11,5%;Gordura 7,3%; Carboidratos 42,6%;
Fibra 7,4%; Cinzas 2,0%; Cálcio 0.13%; Fosforo 0,29%;
Energia Metabolizada 2818 Kcak/kg

GRIT PET CUP POMBOS, é composta por conchas de ostra trituradas
pedras vermelhas, carvão vegetal, anis e pedras de silex.
Estes componentes são essenciais para uma óptima digestão e moagem
dos grãos na moela, para que todas substâncias nutritivas sejam perfeitamente assimiladas.
O GRIT PET CUP POMBOS é sujeito a uma temperatura acima dos 200º a
fim de eliminar todos os microorganismos nocivos, elevando o padrão de
qualidade.

SPORT

HEPATO-BIO

Análise média
Proteína 12,8%;Gordura 6,3%; Carboidratos 44,4%;
Fibra 5,8%; Cinzas 1,7%; Cálcio 0.21%; Fosforo 0,30%;
Energia Metabolizada 2843 Kcak/kg

EXTRA SPORT
Análise média
Proteína 14,1%; Gordura 5,2%; Carboidratos 38,6%;
Fibra 7,1%; Cinzas 1,9%; Cálcio 0.20%; Fosforo 0,36%;
Energia Metabolizada 2563 Kcak/kg

Disponível em:
100ml / 30ml

caixa de 4 unidades

INDICAÇÕES:
Administrar como destoxificante orgânico ou protetor hepático.
Situações de stress, intoxicações e fadiga muscular, por períodos
mínimos de 3 dias.
MODO DE ADMINISTRAÇÃO:
Administrar por via oral na água de bebida, concentração 1ml (20
gotas) para 1 litro água.

20/40

20/40

(=1-2 ml)

1 Kg

2/3

(=1-2 ml)

1L

50 ml

ENERGY PLUS
Análise média
Proteína 12,4%; Gordura 11,0%; Carboidratos 35,6%;
Fibra 12,0%; Cinzas 1,7%; Cálcio 0.20%; Fosforo 0,30%;
Energia Metabolizada 2844 Kcak/kg

ENERGY POWER
Análise média
Proteína 15,3%; Gordura 20,3%
Fibra 9,0%; Cinzas 2,3%; Cálcio 0.20%
Energia Metabolizada 4340 Kcak/kg

7+ MULTIOIL
D3
A E

VIUVEZ

(NEW)

Análise média
Proteína 14,6%;Gordura 7,0%; Carboidratos 43,2%;
Fibra 4,7%; Cinzas 2,0%; Cálcio 0.29%; Fosforo 0,37%;
Energia Metabolizada 2898 Kcak/kg

REPRODUTORES

7+ MultiOil, é uma mistura energética á base de sete óleos naturais e diferentes,
pensados e testados para pombos de alta competição, ideal para manter a boa
forma física e fornecer as gorduras necessárias durante os períodos de voo.
COMPOSTO POR:
-óleo de salmão: rico em ómega-3 e 6 especialmente concebido para ajudar e
trazer mais energia e recursos para os pombos.
-óleo de alho: melhora a condição da flora intestinal.
-óleo de orégão: com ação anti-inflamatório natural para as vias respiratórias e
melhora a digestão.
- óleo de gérmen de trigo: rico em vitamina E e sais minerais.
-óleo de amendoim: Contém um teor de ácidos sebácicos essenciais extraordinariamente alto.
-óleo de girassol: boas gorduras digeríveis, tem um elevado teor de ácidos
insaturados, rico em ácido Linoleico ómega-6 e vitamina E.
-óleo de gérem de milho: Traz uma grande quantidade de energia para o corpo.
-azeite: mantém os níveis baixos de gordura no sangue, aumenta a força, e
resistência do organismo, além de ser a principal gordura comestível, contendo
ómega-3.

Análise média
Proteína 14,6%; Gordura 5,5%; Carboidratos 38,3%;
Fibra 6,4%; Cinzas 2,0%; Cálcio 0.23%; Fosforo 0,31%;
Energia Metabolizada 2610 Kcak/kg

MODO DE USO:
Misturar 15ml por kg de ração 3 a 4 vezes por semana.

cod.produto 2261

CRIA
Análise média
Proteína 14,6%; Gordura 8,5%; Carboidratos 37,3%;
Fibra 7,7%; Cinzas 2,0%; Cálcio 0.25%; Fosforo 0,28%;
Energia Metabolizada 2844 Kcak/kg

BORRACHOS
Análise média
Proteína 14,8%; Gordura 4,4%; Carboidratos 40,8%;
Fibra 8,3%; Cinzas 2,2%; Cálcio 0.24%; Fosforo 0,33%;
Energia Metabolizada 2614 Kcak/kg

AVEPROTECT

SPRAY DESINFETANTE

MUDA
Análise média
Proteína 12,8%; Gordura 8,3%; Carboidratos 38,5%;
Fibra 6,2%; Cinzas 2,1%; Cálcio 0.23%; Fosforo 0,33%;
Energia Metabolizada 2809 Kcak/kg

EXTRA MUDA
Análise média
Proteína 14,5%; Gordura 8,9%; Carboidratos 33,2%;
Fibra 9,6%; Cinzas 2,3%; Cálcio 0.24%; Fosforo 0,35%;
Energia Metabolizada 2663 Kcak/kg

Disponıv́ el em:
500 ml

Disponıv́ el em:
500ml

AVEPROTECT é uma emulsão aquosa para á base de fragâncias naturais
para pulverização no ambiente dos pombais e viveiros de aves, de modo
a proporcionar uma atmosfera que promove o bem-estar dos animais
afastando, em simultâneo, insectos e outros parasitas.
cod.produto 2265

SUPLEMENTOS

POMBENERGY
D3
A E

INDICADO PARA:
-Restabelecer da flora intestinal.
-Após tratamento de antibiótico
-Após vacinação e desparasitações
-Situações de stress
-Após esforço intensivo

Com a missão de encontrar a combinação perfeita entre alimentação de pombos de competição e os suplementos nutricionais
para todas as fases da vida dos seus atletas, a PET CUP tem vindo a desenvolver uma vasta linha de suplementos nutricionais
sustentada em médicos veterinários e testada por experientes columbófilos, obtendo excelentes resultados.

Disponıv́ el em:
500 g

POMBENERGY é um suplemento que reúne na sua formulação Vitaminas, Aminoácidos e cofatores enzimáticos específicos das reações químicas de utilização da
energia que ocorrem nas células, bem como FOS, MOS e leveduras vivas (prebióticos e probióticos); esta combinação melhora a utilização e conversão energética
dos nutrientes do alimento e reforça o desenvolvimento de uma flora intestinal
saudável, proporcionando um aumento da digestabilidade dos alimentos e,
consequentemente, da eficiência alimentar.

A PET CUP é eleita por inúmeros aficionados da columbofilia,
que sabem que uma excelente alimentação/nutrição é fundamental para manter os seus atletas saudáveis.

NUTRIMUNE
INDICADO PARA: Reforço do sistema imunitário.

NUTRIMUNE é um suplemento alimentar rico em Vitamina E, Vitamina C, leveduras, extratos de algas e microalgas de plantas, (equinácia, paprika, extrato de
alho) com o objetivo de estimular o sistema imunitário, aconselhado antes e após
períodos de competição intensiva, bem como na recuperação de processos
infecciosos, situações de stress ou sempre que é necessário reforçar a imunidade
dos pombos.

MODO DE USO:
Misturar 2 colheres* de Pombenergy por kg de ração, 2 dias por semana.

MODO DE USO:
1 dia por semana durante todo o ano, misturar 4 colheres de Nutrimune por kg de
ração, humedecido com 7+ Multioil.

* Colher medidora no interior da embalagem.

* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2260

cod.produto 2267

NOVO

ELETROLYTES EXTREME
D3
A E

NUTRIMUDA

Disponıv́ el em:
250 ml

INDICADO PARA:
-Repor os líquidos corporais perdidos durante o voo.
-Acelera o processo de recuperação
-Evita a desidratação
-Contém dextrose para proporcionar um dose adicional de energia
-Ativa e regula o metabolismo

Electrolytes é um suplemento reidratante para pombos correio e outras aves,
perfeitamente equilibrado para uma eficiente reposição oral de água e electrólitos
perdidos durante o esforço ou situações de "stress".
Com uma composição específica para animais atletas, nomeadamente pombos-correio, restaura duma forma rápida o equilíbrio osmótico do meio interno
(Sódio, Cloro, Potássio, Betaína) acelerando a recuperação após o exercício físico
e constitui um reforço energético essencial e de fácil assimilação (Maltodextrina,
Glicose).
MODO DE USO:
10 a 15 ml por litro de água ou alimentos líquidos à chegada e no dia de encestamento.

cod.produto 2264

Disponıv́ el em:
500 g

H
A Zn

INDICADO PARA: Renovação e muda da pena.

Disponıv́ el em:
500 g

NUTRIMUDA é composto, entre outros, por alguns fatores nutricionais determinantes para a síntese de queratina, principal proteína das penas, bem como
responsáveis pelos processos fisiológicos de renovaçãocelular em geral e da pele
e suas faneras em particular, como sejam: Metionina, Vitamina A, Vitamina E,
Biotina, Ácidos aminados, Betaína e Zinco, com a particularidade de parte
significativa deste mineral ser fornecido sob forma de Zinco orgânico, com uma
taxa de absorção digestiva muito superior à forma mineral.

NOVO

MODO DE USO:
2 dias por semana durante todo o periodo da muda, misturar 3 colheres* de
Nutrimuda por kg de ração, humedecida com 7+ Multioil.
* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2266

MINERALVIT
D3
A E

NUTRIFLY

Disponıv́ el em:
750 gr / 2,5 kg

D3
A E

INDICADO PARA: Ótima condição óssea.
Indispensável nos periodos de criação e muda, podendo ser administrado durante
todo o ano.

Disponıv́ el em:
500 gr

NUTRIFLY é um suplemento nutricional completo, composto por L-carnitina,
vitaminas, macro e microminerais e ácidos aminados e leveduras, indicado em
todas as situações em que é importante um reforço do aporte destes elementos
nutricionais: durante a campanha desportiva e na preparação para provas.

MINERALVIT, é rico em Vitaminas, Minerais, Cálcio, oligoelementos necessários
ao seu atleta. Contém as vitaminas necessárias para a assimilição dos
minerais,excelente para a formação óssea, melhora a fertilidade, para que tenha
crias fortes e saudáveis.

MODO DE USO:
Misturar 4 colheres de Nutrifly por kg de ração humedecida com 7+ Multioil e
administrar aos pombos 2 vezes por semana.
*colher medidora no interior da embalagem (opcional)

MODO DE USO:
Colocar à discrição em comedouro, ou misturar 2 colheres de Mineralvit por kg
de ração, humedecida com 7+ Multioil.

cod.produto 2262

* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2235

FERTIPLUS
D3
A E

INDICADO PARA:
- Acasalamento
- Postura
- Reprodução
- Crias fortes e saudáveis

RECOVER PLUS

Disponıv́ el em:
500 gr

INDICADO PARA: Recuperação muscular.

FERTIPLUS é composto de um conjunto de vitaminas, oligoelementos e ácidos
aminados especialmente importantes nos processos fisiológicos associados à
reprodução onde se destacam, entre outros, as Vitaminas A e E, Vitaminas do
complexo B, Ácido Fólico e minerais tais como o Zinco e o Magnésio. Proporcionando alta taxa de fertilidade, assim como borrachos fortes e saudáveis.
MODO DE USO:
3 dias por semana para reprodução, acasalamento e postura, por períodos não
inferiores a 7 dias, misturar 4 colheres de Fertiplus por kg de ração humedecida
com 7+Multioil.
* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2263

Disponıv́ el em:
500 g

RECOVER PLUS é uma associação de fatores preponderantes para a recuperação
fisiológica e muscular após o esforço. A sua composição à base de L- Carnitina,
Vitaminas do complexo B, Aminoácidos e Eletrótitos favorece a reposição do
metabolismo energético e permite a renovação das reservas de glicogénio
muscular após o esforço, bem como ajuda a repor o deficit de fatores minerais e
eletrólitos.

NOVO

MODO DE USO:
2 dias por semana durante todo o periodo da época desportiva, misturar 4
colheres* de Recover Plus por kg de ração, humedecida com 7+ Multioil.
* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2259

MINERALVIT
D3
A E

NUTRIFLY

Disponıv́ el em:
750 gr / 2,5 kg

D3
A E

INDICADO PARA: Ótima condição óssea.
Indispensável nos periodos de criação e muda, podendo ser administrado durante
todo o ano.

Disponıv́ el em:
500 gr

NUTRIFLY é um suplemento nutricional completo, composto por L-carnitina,
vitaminas, macro e microminerais e ácidos aminados e leveduras, indicado em
todas as situações em que é importante um reforço do aporte destes elementos
nutricionais: durante a campanha desportiva e na preparação para provas.

MINERALVIT, é rico em Vitaminas, Minerais, Cálcio, oligoelementos necessários
ao seu atleta. Contém as vitaminas necessárias para a assimilição dos
minerais,excelente para a formação óssea, melhora a fertilidade, para que tenha
crias fortes e saudáveis.

MODO DE USO:
Misturar 4 colheres de Nutrifly por kg de ração humedecida com 7+ Multioil e
administrar aos pombos 2 vezes por semana.
*colher medidora no interior da embalagem (opcional)

MODO DE USO:
Colocar à discrição em comedouro, ou misturar 2 colheres de Mineralvit por kg
de ração, humedecida com 7+ Multioil.

cod.produto 2262

* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2235

FERTIPLUS
D3
A E

INDICADO PARA:
- Acasalamento
- Postura
- Reprodução
- Crias fortes e saudáveis

RECOVER PLUS

Disponıv́ el em:
500 gr

INDICADO PARA: Recuperação muscular.

FERTIPLUS é composto de um conjunto de vitaminas, oligoelementos e ácidos
aminados especialmente importantes nos processos fisiológicos associados à
reprodução onde se destacam, entre outros, as Vitaminas A e E, Vitaminas do
complexo B, Ácido Fólico e minerais tais como o Zinco e o Magnésio. Proporcionando alta taxa de fertilidade, assim como borrachos fortes e saudáveis.
MODO DE USO:
3 dias por semana para reprodução, acasalamento e postura, por períodos não
inferiores a 7 dias, misturar 4 colheres de Fertiplus por kg de ração humedecida
com 7+Multioil.
* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2263

Disponıv́ el em:
500 g

RECOVER PLUS é uma associação de fatores preponderantes para a recuperação
fisiológica e muscular após o esforço. A sua composição à base de L- Carnitina,
Vitaminas do complexo B, Aminoácidos e Eletrótitos favorece a reposição do
metabolismo energético e permite a renovação das reservas de glicogénio
muscular após o esforço, bem como ajuda a repor o deficit de fatores minerais e
eletrólitos.

NOVO

MODO DE USO:
2 dias por semana durante todo o periodo da época desportiva, misturar 4
colheres* de Recover Plus por kg de ração, humedecida com 7+ Multioil.
* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2259

SUPLEMENTOS

POMBENERGY
D3
A E

INDICADO PARA:
-Restabelecer da flora intestinal.
-Após tratamento de antibiótico
-Após vacinação e desparasitações
-Situações de stress
-Após esforço intensivo

Com a missão de encontrar a combinação perfeita entre alimentação de pombos de competição e os suplementos nutricionais
para todas as fases da vida dos seus atletas, a PET CUP tem vindo a desenvolver uma vasta linha de suplementos nutricionais
sustentada em médicos veterinários e testada por experientes columbófilos, obtendo excelentes resultados.

Disponıv́ el em:
500 g

POMBENERGY é um suplemento que reúne na sua formulação Vitaminas, Aminoácidos e cofatores enzimáticos específicos das reações químicas de utilização da
energia que ocorrem nas células, bem como FOS, MOS e leveduras vivas (prebióticos e probióticos); esta combinação melhora a utilização e conversão energética
dos nutrientes do alimento e reforça o desenvolvimento de uma flora intestinal
saudável, proporcionando um aumento da digestabilidade dos alimentos e,
consequentemente, da eficiência alimentar.

A PET CUP é eleita por inúmeros aficionados da columbofilia,
que sabem que uma excelente alimentação/nutrição é fundamental para manter os seus atletas saudáveis.

NUTRIMUNE
INDICADO PARA: Reforço do sistema imunitário.

NUTRIMUNE é um suplemento alimentar rico em Vitamina E, Vitamina C, leveduras, extratos de algas e microalgas de plantas, (equinácia, paprika, extrato de
alho) com o objetivo de estimular o sistema imunitário, aconselhado antes e após
períodos de competição intensiva, bem como na recuperação de processos
infecciosos, situações de stress ou sempre que é necessário reforçar a imunidade
dos pombos.

MODO DE USO:
Misturar 2 colheres* de Pombenergy por kg de ração, 2 dias por semana.

MODO DE USO:
1 dia por semana durante todo o ano, misturar 4 colheres de Nutrimune por kg de
ração, humedecido com 7+ Multioil.

* Colher medidora no interior da embalagem.

* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2260

cod.produto 2267

NOVO

ELETROLYTES EXTREME
D3
A E

NUTRIMUDA

Disponıv́ el em:
250 ml

INDICADO PARA:
-Repor os líquidos corporais perdidos durante o voo.
-Acelera o processo de recuperação
-Evita a desidratação
-Contém dextrose para proporcionar um dose adicional de energia
-Ativa e regula o metabolismo

Electrolytes é um suplemento reidratante para pombos correio e outras aves,
perfeitamente equilibrado para uma eficiente reposição oral de água e electrólitos
perdidos durante o esforço ou situações de "stress".
Com uma composição específica para animais atletas, nomeadamente pombos-correio, restaura duma forma rápida o equilíbrio osmótico do meio interno
(Sódio, Cloro, Potássio, Betaína) acelerando a recuperação após o exercício físico
e constitui um reforço energético essencial e de fácil assimilação (Maltodextrina,
Glicose).
MODO DE USO:
10 a 15 ml por litro de água ou alimentos líquidos à chegada e no dia de encestamento.

cod.produto 2264

Disponıv́ el em:
500 g

H
A Zn

INDICADO PARA: Renovação e muda da pena.

Disponıv́ el em:
500 g

NUTRIMUDA é composto, entre outros, por alguns fatores nutricionais determinantes para a síntese de queratina, principal proteína das penas, bem como
responsáveis pelos processos fisiológicos de renovaçãocelular em geral e da pele
e suas faneras em particular, como sejam: Metionina, Vitamina A, Vitamina E,
Biotina, Ácidos aminados, Betaína e Zinco, com a particularidade de parte
significativa deste mineral ser fornecido sob forma de Zinco orgânico, com uma
taxa de absorção digestiva muito superior à forma mineral.

NOVO

MODO DE USO:
2 dias por semana durante todo o periodo da muda, misturar 3 colheres* de
Nutrimuda por kg de ração, humedecida com 7+ Multioil.
* Colher medidora no interior da embalagem.

cod.produto 2266

7+ MULTIOIL
D3
A E

VIUVEZ

(NEW)

Análise média
Proteína 14,6%;Gordura 7,0%; Carboidratos 43,2%;
Fibra 4,7%; Cinzas 2,0%; Cálcio 0.29%; Fosforo 0,37%;
Energia Metabolizada 2898 Kcak/kg

REPRODUTORES

7+ MultiOil, é uma mistura energética á base de sete óleos naturais e diferentes,
pensados e testados para pombos de alta competição, ideal para manter a boa
forma física e fornecer as gorduras necessárias durante os períodos de voo.
COMPOSTO POR:
-óleo de salmão: rico em ómega-3 e 6 especialmente concebido para ajudar e
trazer mais energia e recursos para os pombos.
-óleo de alho: melhora a condição da flora intestinal.
-óleo de orégão: com ação anti-inflamatório natural para as vias respiratórias e
melhora a digestão.
- óleo de gérmen de trigo: rico em vitamina E e sais minerais.
-óleo de amendoim: Contém um teor de ácidos sebácicos essenciais extraordinariamente alto.
-óleo de girassol: boas gorduras digeríveis, tem um elevado teor de ácidos
insaturados, rico em ácido Linoleico ómega-6 e vitamina E.
-óleo de gérem de milho: Traz uma grande quantidade de energia para o corpo.
-azeite: mantém os níveis baixos de gordura no sangue, aumenta a força, e
resistência do organismo, além de ser a principal gordura comestível, contendo
ómega-3.

Análise média
Proteína 14,6%; Gordura 5,5%; Carboidratos 38,3%;
Fibra 6,4%; Cinzas 2,0%; Cálcio 0.23%; Fosforo 0,31%;
Energia Metabolizada 2610 Kcak/kg

MODO DE USO:
Misturar 15ml por kg de ração 3 a 4 vezes por semana.

cod.produto 2261

CRIA
Análise média
Proteína 14,6%; Gordura 8,5%; Carboidratos 37,3%;
Fibra 7,7%; Cinzas 2,0%; Cálcio 0.25%; Fosforo 0,28%;
Energia Metabolizada 2844 Kcak/kg

BORRACHOS
Análise média
Proteína 14,8%; Gordura 4,4%; Carboidratos 40,8%;
Fibra 8,3%; Cinzas 2,2%; Cálcio 0.24%; Fosforo 0,33%;
Energia Metabolizada 2614 Kcak/kg

AVEPROTECT

SPRAY DESINFETANTE

MUDA
Análise média
Proteína 12,8%; Gordura 8,3%; Carboidratos 38,5%;
Fibra 6,2%; Cinzas 2,1%; Cálcio 0.23%; Fosforo 0,33%;
Energia Metabolizada 2809 Kcak/kg

EXTRA MUDA
Análise média
Proteína 14,5%; Gordura 8,9%; Carboidratos 33,2%;
Fibra 9,6%; Cinzas 2,3%; Cálcio 0.24%; Fosforo 0,35%;
Energia Metabolizada 2663 Kcak/kg

Disponıv́ el em:
500 ml

Disponıv́ el em:
500ml

AVEPROTECT é uma emulsão aquosa para á base de fragâncias naturais
para pulverização no ambiente dos pombais e viveiros de aves, de modo
a proporcionar uma atmosfera que promove o bem-estar dos animais
afastando, em simultâneo, insectos e outros parasitas.
cod.produto 2265

GRIT POMBOS
INDICADO PARA:
-Disponibilizar durante todo ano.
-Providencia uma óptima digestão.
-Disponibilize num recipiente separadamente

Disponıv́ el em:
1,5 kg / 5 kg / 20 Kg

LIGHT
Análise média
Proteína 11,2%;Gordura 7,4%; Carboidratos 46,6%;
Fibra 6,7%; Cinzas 1,7%; Cálcio 0.20%; Fosforo 0,29%;
Energia Metabolizada 2989 Kcak/kg

DEPURATIVA
Análise média
Proteína 11,5%;Gordura 7,3%; Carboidratos 42,6%;
Fibra 7,4%; Cinzas 2,0%; Cálcio 0.13%; Fosforo 0,29%;
Energia Metabolizada 2818 Kcak/kg

GRIT PET CUP POMBOS, é composta por conchas de ostra trituradas
pedras vermelhas, carvão vegetal, anis e pedras de silex.
Estes componentes são essenciais para uma óptima digestão e moagem
dos grãos na moela, para que todas substâncias nutritivas sejam perfeitamente assimiladas.
O GRIT PET CUP POMBOS é sujeito a uma temperatura acima dos 200º a
fim de eliminar todos os microorganismos nocivos, elevando o padrão de
qualidade.

SPORT

HEPATO-BIO

Análise média
Proteína 12,8%;Gordura 6,3%; Carboidratos 44,4%;
Fibra 5,8%; Cinzas 1,7%; Cálcio 0.21%; Fosforo 0,30%;
Energia Metabolizada 2843 Kcak/kg

EXTRA SPORT
Análise média
Proteína 14,1%; Gordura 5,2%; Carboidratos 38,6%;
Fibra 7,1%; Cinzas 1,9%; Cálcio 0.20%; Fosforo 0,36%;
Energia Metabolizada 2563 Kcak/kg

Disponível em:
100ml / 30ml

caixa de 4 unidades

INDICAÇÕES:
Administrar como destoxificante orgânico ou protetor hepático.
Situações de stress, intoxicações e fadiga muscular, por períodos
mínimos de 3 dias.
MODO DE ADMINISTRAÇÃO:
Administrar por via oral na água de bebida, concentração 1ml (20
gotas) para 1 litro água.

ENERGY PLUS
Análise média
Proteína 12,4%; Gordura 11,0%; Carboidratos 35,6%;
Fibra 12,0%; Cinzas 1,7%; Cálcio 0.20%; Fosforo 0,30%;
Energia Metabolizada 2844 Kcak/kg

ENERGY POWER
Análise média
Proteína 15,3%; Gordura 20,3%
Fibra 9,0%; Cinzas 2,3%; Cálcio 0.20%
Energia Metabolizada 4340 Kcak/kg

MISTURAS DE POMBOS

Uma marca, uma referência

Alimentar Pombos é uma arte!
A RECUPERAÇÃO DEPENDE SEMPRE DA NUTRIÇÃO!
30 anos de experiência, muita dedicação e estudo!
No mundo da columbofilia nunca se pára, por esse motivo a PET CUP tem vindo juntamente com os columbófilos a
acompanhar todas essas fases, para proporcionar uma vasta gama de produtos, combatendo todas as exigências.
Procurando as melhores matérias primas e selecionando-as para que possamos ter os melhores nutrientes para os
seus atletas. Tendo sempre como objetivo o equilibrio da parte digestiva, muscular, plumagem e energia.
Além das vitaminas vitais, aminoácidos e oligoelementos, as misturas Pet Cup comprometem-se apoiar a saúde dos
pombos para um melhor desempenho!
CURIOSIDADES DAS MISTURAS DE POMBOS PET CUP:
Os seus pombos são atletas de alta competição. Eles geralmente têm que voar por longos períodos e os músculos
devem executar ótimamente por horas a fio durante a temporada de corridas. Durante o voo, o stresse oxidativo chamado de stresse negativo, que reduz a produção de energia, logo compromete um excelente desempenho.
Por esse motivo a PET CUP coloca ao seu dispor em algumas mistura de pombos MILHO NEGRO, por sua vez é também
dezena de vezes mais rico em antioxidantes, proporcionado:
- Melhor funcionamento dos músculos
- Melhora a resistência e permite uma recuperação mais rápida apos longos esforços
- Aumenta a imunidade e reduz o risco de doenças
A PET CUP é eleita por inúmeros aficionados da columbofilia, que sabem que uma excelente
alimentação/nutrição é fundamental para manter os seus atletas saudáveis
formando verdadeiros campeões.

PROVAS DE VELOCIDADE - Programa de suplementos com base no encestamento à Sexta-feira
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PROVAS DE FUNDO - Programa de suplementos com base no encestamento à Sexta-feira
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OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

PERIODO DE MUDA - Programa de suplementos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agu Set Out Nov Dez

Pombos Light
Pombos Depurativa
Pombos Sport
Pombos Extra Sport
Pombos Energy Plus
Pombos Energy Power
Pombos Viuvez (NEW)
Pombos Reprodutores
Pombos Cria
Pombos Borrachos
Pombos Muda
Pombos Extra Muda
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PERIODO DE REPRODUÇÃO - Programa de suplementos
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