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OMÓWIENIE PROGRAMU LOTOWEGO:
program lotowy Puritan Polska dzielimy na dwie zasadnicze części: 
ZDROWIE, następnie KONDYCJA.
ZDROWIE
W pierwszych dniach po przylocie skupiamy się na odbudowie masy mięśniowej gołębi, ich regeneracji 
oraz zabezpieczeniu ich przed rozwojem chorób złapanych w koszu. 
W dniu przylotu na gołębie powinno czekać białko, które w najszybszy i najefektywniejszy sposób odbuduje 
masę mięśniową gołębia. Jeżeli lot był naprawdę wyczerpujący białko można podać również w poniedziałek.  
Wspomagająco do regeneracji podajemy produkt R-SPEED. 
Celem zabezpieczenia gołębi przed rozwojem patogenów chorobotwórczych od razu do wody podajemy 
żółte krople – jeżeli gołębi nie ma dużo warto ten produkt podać każdemu bezpośrednio do dzioba. 
Dla poprawienia trawienia stosujemy nasz tonik gastryczny SEDOOL plus. 

Dla szybkiego i widocznego efektu regeneracji można podać catozal lub ktp.
Dwa pierwsze dni tygodnia  poświęcamy na profilaktykę kokcydiozy, żółtego guzka, ornitozy i adeno. 

Podając ZŁOTĄ PIĄTKĘ regularnie unikniemy tych chorób, ewentualnie złagodzimy ich przebieg. 
Sam produkt Fungi Barrier podany przez kolejne dwa dni zabezpieczy gołębie przed rozwinięciem grzybów 
i pleśni w jelitach, dodatkowo zminimalizuje ryzyko rozwinięcia kokcydii oraz silnie udrożni drogi oddechowe. 

Obowiązkowe podanie naszego zakwaszacza z dodatkiem Ropy usprawni trawienie i mocno ograniczy 
możliwość rozwinięcia chorób złapanych w koszu. 

KONDYCJA
Od środy pracujemy nad podnoszeniem wydolności gołębi. W tym dniu podajemy dodatki kondycyjne w połowie 
dawki, aby w czwartek i piętek przejść już na całą. 
Firma Puritan ma w ofercie dwa zestawy kondycyjne: 
Jod Żelazo oraz Matrix (dwa żelaza do wyboru)  + Catozal Sprint oraz KTP (produkty podnoszące 
przyswajalność żelaza zawierające m.in. Taurynę, która zapobiega jego ucieczce z organizmu). 

Przewidziane dawkowanie tych produktów zapewni systematyczne podnoszenie wydolności gołębi. 
Przy lotach ultra ciężkich, maratonach można dawkowanie delikatnie zwiększyć. 
Wspomagająco do powyższych produktów kondycyjnych podajemy m.in. Crea speed, które podnosi naturalną 
produkcję kreatyny w organizmie.  
Siarę Loty – która zawiera szereg składników usprawniających trawienie oraz probiotyk, Lecytynę w proszku, 
która usprawnia układ nerwowy i uelastycznia pióra, nie zapominamy o elektrolicie Polsol, dzięki któremu gołąb 
będzie optymalnie nawodniony. 
W piątek wieczór podajmy HMB (spektrum witamin z grupy B) bezpośrednio do dzioba lub odpowiednią dawkę 
do wody jeżeli jest dużo gołębi. 
W dniu koszowania można podać NO2 – produkt żelazopodobny, który przyspiesza obieg krwi w organizmie 
i powoduje mocne dotlenienie organizmu (produkt przewidziany na loty min. 500 km lub krótkie pod wiatr).

Black Magic - wydolność organizmu gołębia, przyspieszenie, wytrzymałość twoich gołębi bez kompromisów.
Hodowco stosowałeś ten produkt podczas lotów? Jeżeli nie, to najwyższa pora zmierzyć się z konkurencją... przyśpiesz swoje
gołębie. 



CAŁY ROK ZE ZŁOTĄ PIĄTKĄ - PROFILAKTYKA KOCYDIOZY, TRICHO, ADEO I ORNITOZY.
 
Tutaj przedstawiamy Wam sprawdzony od lat przepis na zminimalizowanie ryzyka zapadnięcia gołębi na te 
choroby: przygotować mieszankę naszych 5 ziół – QUICKOR, KORA FIX, POKRZYWA, 
DROGI ODDECHOWE, WORM FIX.

Z każdego wiaderka zabrać połowę i zmieszać. Jeżeli macie jakieś ulubione swojo zioło czy preparat na karmę 
możecie go domieszać. Przez cały rok podajemy ten mix gołębiom na karmę:
- w sezonie lotowym obowiązkowo w poniedziałek i wtorek plus tricho extra
- poza sezonem w wybrane trzy dni plus dobry olej np. MCT.

Co zrobić z pozostałą częścią ziół? Albo zaczekać aż skończy się pierwsza partia, 
albo w momencie pracowania nad jakimś problemem zdrowotnym do gotowego mixu dokładać konkretne zioło np. 
mamy w gołębniku wilgoć lub jest maj, najgorszy miesiąc dla dróg oddechowych  – dokładamy extra łyżkę dróg 
oddechowych ; mamy stwierdzone kokcydia – dołączyć extra kory fix lub quickoru; uważamy, że gołębiom przyda 
się więcej żelaza we krwi np. przed szczepieniami – dokładamy extra pokrzywy; spadek formy w trakcie lotów – 
dokładamy extra kory fix i worm fix
. 
Każde z ziół ze „złotej piątki” oprócz QUICKORU, można traktować jak herbatę do zaparzania (łyżka na 2 litry).

DROGI ODDECHOWE 300g –zestaw 12 ziół o właściwościach odśluzowujących, powlekających. 
Zawarte w surowcach śluzy, flawonoidy, olej tłusty wspomagają powlekanie, wykrztuszanie, dezynfekcję 
układu oddechowego.
WORM FIX 300g – zestaw 11 ziół wspomagających odrobaczanie; mieszanka działa przeciwbakteryjnie, 
przeciwzapalnie, grzybobójczo, przeciwpasożytniczo  oraz działa ściągająco na błony śluzowe oraz pobudza 
trawienie, niweluje choroby żołądka.
KORA FIX 300g – kora dębu + zestaw 5 ziół; Połączenie składników  ma działanie oczyszczające krew, 
przewód pokarmowy, oraz działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjnie, idealna przeciwko kokcydiozie, 
wspomaga odrobaczenie. Wspomaga leczenie biegunki u młodych gołębi.
POKRZYWA 300g – 100% zmielonej młodej polskiej pokrzywy; naturalne źródło żelaza;
QUICK-OR 350g – zestaw 27 ziół przeznaczonych  do budowania systemu odpornościowego organizmu gołębia. 
Zalecany przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych, pasożytniczych, przy chorobach górnych dróg oddechowych, 
do usuwania toksyn z wątroby. Podawanie profilaktycznie preparatu ptakom skutkuje większą odpornością na 
choroby, większą energią oraz zdrowiem i błyszczącym upierzeniem.

Do kompletu „Złotej Piątki” „nasi” hodowcy zazwyczaj dobierają odpłatnie dotakowo : 
Puritan Detoxic, lub Puritan Moor. 

Promocja 2022: 
przygotowaliśmy  do wyboru gratis dwa produkty do każdego zestawu złotej piątki.

Puritan QUICK-OR 350g

Puritan DROGI ODDECHOWE 300g

Puritan WORMS FIX 300g

Puritan POKRZYWA 300g

Puritan KORA FIX 300g

Złota Piątka



  
Uważam, że najważniejszym aspektem każdej hodowli jest 
dobrze odrobaczony organizm. Mało Hodowców, których znam 
zwraca uwagę na ten problem i traktuje go poważnie. 
Niestety robak to niezauważana, a przez to niedoceniana część 
mikrobionu każdego żywego stworzenia, która  rozstrzygająco 
wręcz wpływa na zdrowie, samopoczucie, kondycję, upierzenie, 
odporność i płodność!  
W hodowli gołębi pocztowych kluczowy jest okres 
przeprowadzenia odrobaczenia. 
Wg mnie powinno się przeprowadzić ten proces 
(min 14 dniowa kuracja) przed lotami (dorosłe i młode), 
ale tak żeby zostało jeszcze po kuracji 7-10 dni 
do pierwszego lotu. Następnie po skończonym sezonie. 
Dodatkowo przed szczepieniami lub planowanym rozpłodem. Jak powinien wyglądać sam proces 
odrobaczania?
Najpierw  warto udać się do weterynarza po tabletki lub proszek na odrobaczenie. W pierwszym dniu kuracji 
podajemy ten specyfik. Wspomnę tutaj, że służy on jedynie   do porażania robaków, a nie do ich usuwania z jelit.  
 Teraz rozpoczynamy 14 dniowy okres podawania ziół przeciwko robakom, których zadaniem jest 
spowodowanie wydalenia jak największej ich ilości. Na karmę (ubogą typu DIETA)  produkt Worm Sm 
codziennie, można go łączyć z oregano extra mocne (one się nie rozpuszczają w wodzie) – łączymy go z karmą 
przy użyciu oleju MCT lub Puritan Moor. W  tym czasie unikamy tanich olejów,  które dodatkowo obciążają jelita.  
Jeżeli Hodowca uważa, że jego gołębie tego potrzebują co drugi dzień można  zaparzyć zioła Worm Fix. Nie 
wolno podawać witamin (płynnych czy sypkich), które są odżywką dla robaków. Przez pierwsze 1 do 3 dni 
gołębie mogą mieć luźny kał, który potem się ustabilizuje. W dniu, w którym nie zaparzamy herbaty do wody 
można podawać zakwaszacz inovoacid lub wyciąg z oregano Ropa. Sprzątanie gołębnika również odgrywa tu 
kluczową rolę. Im częściej i porządniej w tym okresie, tym z lepszym efektem zakończy się kuracja. 
Na koniec kuracji jeszcze raz podajemy specyfik od weterynarza. Potem przynajmniej trzy dni ziół i sprzątania
Jeszcze dwie uwagi. Warto zapamiętać, że jeżeli w trakcie lotów mamy spadek formy u gołębi, a są zdrowe, nie 
widać przyczyny takiego stanu rzeczy – wtedy warto podać Worm Sm w poniedziałek, wtorek i środę – 
przypominam, kał może się rozluźnić (karma super dieta – odżywcza, a zarazem lekkostrawna).  Druga ważna 
rzecz – przed planowanym rozpłodem. Hodowcy, którzy zgodzili się podawać Worm Sm przez dwa tygodnie 
przed parowaniem stwierdzili,  że tak udanego rozpłodu jeszcze nie mieli – 100% jajek pełne
Dobrze odrobaczone gołębie odwdzięczą się podczas lotów.

STOSOWANIE: 10 g na 1kg karmy.

Puritan WORMS SM 300g

ODROBACZANIE WORMS SM

PURITAN ALGI MORSKIE
Algi brunatne są naturalnie zbilansowanym źródłem substancji 
biologicznie czynnych i składników odżywczych, substancji 
mineralnych, są dobrym źródłem sodu, potasu, żelaza, 
cynku i jodu oraz zawierają szereg pierwiastków śladowych. 
Większość minerałów występuje w postaci łatwo przyswajalnych 
związków organicznych. Algi brunatne zawierają też duże ilości 
chlorków, które ograniczają rozwój bakterii chorobotwórczych. 
Wśród węglowodanów największy udział stanowią cenne 
polisacharydy: alginiany, fukoidyna i laminaryna. 
Mają one stabilizujące działanie na środowisko przewodu 
pokarmowego poprzez stymulowanie i utrzymanie aktywności 
korzystnej mikroflory. Dodatkowo kwas alginowy ma zdolność 
wypierania niepożądanych metali ciężkich, a fukoidyna posiada silne 
działanie przeciwzapalne. Charakterystyczną cechą alg brunatnych jest 
wysoka jest zawartość beta-karotenu, tokoferolu, niacyny oraz witaminy C.
Przeciętna zawartość niektórych składników w suchej masie: 
kwas alginowy 25 %, Potas(K)2,5%, Jod(J) 900 mg/kg, ,Żelazo(Fe) 600 mg/kg, witamina C 600 mg/kg.

STOSOWANIE: 10g/1kg karmy przez 2-3 dni w tygodniu. 

Puritan ALGI MORSKIE 300g



Puritan ŻÓŁTE KROPLE

ZAWARTOŚĆ:
butelka 50 ml

Puritan TRICHO EXTRA

Puritan JOD I ZIOŁA

Puritan ELEKTROLIT POLSOL

Puritan Tricho extra to nasz flagowy produkt, doceniony i polecany przez wielu 
Hodowców.
Preparat wspomagający zwalczanie grzybic, oraz rzęsistka. Skuteczność preparatu wynika 
z jednoczesnego zastosowania jodu, chlorku sodu, chlorku potasu, oraz naturalnych 
wyciągów ziołowych zawierających mieszaninę olejków eterycznych, flawonoidów, 
garbników. Preparat zawiera ponadto witaminę A, która przyspiesza regenerację 
uszkodzonego nabłonka. Tricho Extra ogranicza częstotliwość występowania chorób 
górnych dróg oddechowych, oraz rzęsistka. Zawarty w preparacie Glistnik jaskółcze ziele 
zawiera alkaloidy, aminy biogenne, flawonoidy, sole mineralne i kwasy organiczne, które 
wykazują właściwości, bakteriobójcze, Pierwotniakobójcze, grzybobójcze. Połączony z 
olejkiem z Drzewa Herbacianego jest potężną bronią przeciwko trychomonadozie 
( żółtemu guzkowi). Produkt można podawać do wody, jednakże jego konsystencja jest 
pół -oleista - Hodowcy od lat stosują go na karmę razem ze Złotą Piątką.
 
STOSOWANIE: 5-10 g/2,5l wody lub zakrętka na 3 kg karmy 2 x w tygodniu

Preparat zawierający mieszaninę odpowiednio zbilansowanych wyciągów ziołowych, 
między innymi z glistnika, wzbogacony olejkami eterycznymi sosny i drzewka herbacianego 
oraz jodkiem potasu. Preparat odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie przewodu 
pokarmowego ptaków. Zawarte w nim substancje czynne podnoszą naturalną odporność 
organizmu. Poprzez ograniczenie namnażania się drobnoustrojów chorobotwórczych 
w przewodzie pokarmowym ptaków, preparat stymuluje rozwój prawidłowej flory jelitowej. 
Zapewnia skuteczną ochronę przed rozwojem patogennych grzybów. Skutecznie ogranicza 
namnażanie pierwotniaków, podawany profilaktycznie zmniejsza ryzyko występowania 
kokcydiozy i trychomonadozy. Preparat doceniany w 100% przez hodowców. Rewelacyjnie 
sprawdza się przy odchowie młodych i podczas lotów. 

STOSOWANIE: Preparat jest silnie skoncentrowany, przeznaczony do podawanie 
w wodzie 30 kropli na litr lub kropla do dzioba indywidualnie.

Mieszanina wyciągów roślinnych z manganem i jodkiem potasu. Zapobiega rozwojowi 
procesów zapalnych w układzie oddechowym i przewodzie pokarmowym. Kompleksowe 
działanie sprawia, że gołębie są lepiej natlenione. W okresie upałów poprawia komfort 
oddychania, regularnie stosowany chroni układ oddechowy przed stanami zapalnymi. 
Zawarta w preparacie miodunka plamista jest bogatym źródłem wielu związków 
chemicznych: witamin z grupy B oraz witaminy A, C i E związków mineralnych 
(głównie krzemionki), saponin, flawonoidów, garbników. Miodunka zawarta w preparacie 
dodatkowo regeneruje i nawilża  błonę śluzową dróg oddechowych. 
Preparat do profilaktycznego stosowania, przynajmniej 2 x w tygodniu, podaje się 
w dawce 1 ml/litr. Jednakże w momencie wystąpienia pierwszych objawów ornitozy można 
wprowadzić silną kurację przez 5-7dni w dawce 10 ml/litr. Produkt doceniony przez wielu 
Klientów, polecamy.

STOSOWANIE: 1 ml/litr

Polsol to  skoncentrowany izotoniczno-energizujący preparat. Zawarte w produkcie składniki 
regulują gospodarkę wodno-elektrolitową oraz czynności życiowe gołębi, utrzymując 
w organizmie odpowiedni poziom wody, soli mineralnych oraz składników energetycznych 
i budulcowych. Zawarty w produkcie olejek z anyżu ogrodowego pobudza układ pokarmowy 
do podjęcia naturalnych funkcji fizjologicznych. Elektrolit Polsol zabezpiecza ptaki również 
w okresie występowania niekorzystnych warunków hodowlanych. Podstawowy preparat 
w gołębniku i każdym gabinecie weterynaryjnym.

STOSOWANIE 1-2 ml/litr



Puritan BLITZ JOD I ŻELAZO

Puritan MATRIX REVOLUTION

Puritan KTP

Puritan CATOZAL SPRINT

Matrix to drugi nasz produkt zawierający żelazo. Kultowy preparat wyczynowy zawierający 
skoncentrowane składniki aktywne L-Karnityny, tauryny, witaminy B12, żelaza, innych soli 
mineralnych. Żelazo jest tutaj naniesione na plazmę krwi wieprzowej. Jest bardzo łatwo 
przyswajalne, a dzięki taurynie nie ucieka z organizmu. Synergia produktu wykazuje silne 
działanie pobudzające układ krwiotwórczy do syntezy hemoglobiny i zwiększenia ilości 
erytrocytów, przyczynia się do podnoszenia wydolności organizmu gołębia podczas lotów, 
dotlenia tkanki mięśni co bezpośrednio przyczynia się do przyśpieszenia gołębi.

Z doświadczenia naszych klientów: na ciężkie, wymagające loty. Podawać należy od środy 
do piątku łącznie z KTP wg harmonogramu lotowego Puritan Polska. 
Można stosować podczas lotów młodych, ale w mniejszych dawkach.

STOSOWANIE: 10 g/1,5 kg karmy lub do wody 10 g/2litry.

Firma Puritan ma w swojej ofercie dwa produkty żelazowe. Pierwszym z nich jest Blitz Jod 
Żelazo. Blitz to ściśle kondycyjny produkt z łatwo przyswajalnym żelazem naniesionym na 
jodek potasu. Blitz to czysta synergia składników aktywnych zawartych w mieszance: 
jod i zioła, żelazo, sole metali z kompleksem witamin z grupy B, egzogenne aminokwasy, 
L-karnityna. Tauryna. Produkt pobudza układ krwiotwórczy do syntezy hemoglobiny 
i zwiększenia ilości erytrocytów, co ściśle przekłada się na zwiększenie szybkości gołębia. 
Zalecamy podawanie produktu w dawce minimalnej od pierwszych treningów, aby dojść do 
pełnej dawki od pierwszych lotów. 
Przy lotach ciężkich można zwiększyć dawkowanie do 10 ml/litr.

STOSOWANIE: 1-5 ml/litr

Nasz topowy produkt wyczynowy zawierający między innymi bardzo mocno 
skoncentrowane składniki aktywne L-karnitynę, taurynę,witaminę B12 i dwa rodzaje 
magnezu przeciwskurczowego.
Podawanie preparatu zapewnia prawidłowy metabolizm tłuszczy, usprawnia proces 
spalania i zapobiega nadmiernemu ich odkładaniu w organizmie. Ponadto wspomaga pracę 
mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych, zwiększa wydolność oraz aktywność organizmu 
podczas lotów.
Bardzo dobrze sprawdza się gdy organizm gołębia wystawiony jest na duże obciążenia 
podczas lotów np. upały. Ze względu na duże stężenie L-karnityny z powodzeniem jest 
stosowany w hodowlach podczas okresu rozrodczego gołębi. Podczas lotów, zalecamy 
łączyć z produktami żelazowymi, ale również zaraz po powrocie gołębi z lotu jako szybką 
regenerację.

STOSOWANIE: 2-5 ml/litr

Catozal sprint to nasz podstawowy złożony w swej budowie produkt hodowlany, zalecany 
przez nas do stosowania przez cały rok. Zawiera naturalne witaminy, głównie z grupy B 
oraz pełny zestaw aminokwasów, wzbogaconych tauryną i L-karnityną. Zbilansowany skład 
aminokwasowy preparatu pozwala na pełne wykorzystanie aminokwasów występujących 
w dawce pokarmowej. Powoduje to wzrost wydajności żywienia, przyczynia się do lepszego 
wykorzystania paszy, zwiększa przyrosty masy ciała. Podawanie preparatu w okresie 
rozrodczym zapewnia poprawę zapłodnienia i prawidłowy rozwój zarodków oraz piskląt. 
Jego stosowanie wpływa na poprawę jakości upierzenia oraz ogranicza niekorzystne 
działanie czynników stresowych. Preparat jest zalecany szczególnie przy braku lub 
niezbilansowaniu aminokwasów i witamin w dawce pokarmowej, podczas treningów i lotów. 
Zawarta w preparacie tauryna wzmacnia pracę mięśni i opóźnia ich rozpad podczas wysiłku. 
Zalecamy stosować Catozal Sprint wspomagająco do produktów żelazowych, ze względu 
na zawartą w nim taurynę, która zapobiega jego ucieczce z organizmu. 
Patrz: program lotowy Puritan Polska

STOSOWANIE: 2-5ml/litr

ZAWARTOŚĆ:
butelka 100 ml



Puritan CREA SPEED

Puritan R-SPEED

Puritan HMB

Puritan NO2

Preparat o dużej aktywności anabolicznej oraz wysokiej wartości biologicznej,
wzbogacony o probiotyki. Jest szybko przyswajalny, a ponadto blokuje katabolizm mięśni 
i przyśpiesza regenerację po obciążeniu fizycznym gołębia, przyśpiesza metabolizm, 
wzmacnia odporność. Zalecany do podawania zaraz po locie.

STOSOWANIE: 5-10g na 1kg karmy 2 dni pod rząd.

Crea speed jest podstawowym substratem do produkcji fosfokreatyny w tkance mięśniowej 
gołębi. Jest źródłem energii w komórkach mięśniowych, 
w których tworzy równowagę z ATP (adenozynotrójfosforan). 
Stanowi natychmiastowe źródło energii dla mięśni. Wspomaga przyrost masy mięśniowej, 
zwiększa siłę mięśni i stymuluje ich wydolność. Jej skuteczność zwiększa jednoczesne 
przyjmowanie węglowodanów prostych. 
Zalecamy podawać w okresie lotów dwa dni pod rząd celem zwiększenia masy mięśniowej 
oraz przy odchowie młodym.

STOSOWANIE: 10 g na 1 litr lub 1 kg karmy.

Doceniana od 10 sezonów przez hodowców mieszanka zawierająca glicerynę roślinną – 
energia ATP wzbogaconą dużym stężeniem tauryny, witaminy B12, L-karnityny. 
Preparat działa w tkankach poprzez stabilizację błon komórkowych, wspomagając transport 
potasu, sodu, wapnia i magnezu w komórkach i na zewnątrz. Wspomaga pracę mięśni 
w tym mięśnia sercowego.

STOSOWANIE: 25 kropli ( jedna kropla na gołębia), lub 1 ml/litr 

KULTOWA mieszanka energetyczna zawierająca glicerynę roślinną – naturalną energię ATP
wzbogaconą o energetyczne witaminy grupy B oraz lewoskrętne aminokwasy.
 Składniki aktywne działające w synergii z gliceryną roślinną stymulują organizm gołębia 
pod kątem stresu, przyśpieszenia, odporności na upały.

STOSOWANIE: 25 kropli ( jedna kropla na gołębia), lub 1 ml/litr

ZAWARTOŚĆ:
pudełko 150 g

ZAWARTOŚĆ:
 butelka10 ml

ZAWARTOŚĆ:
 butelka10 ml

ZAWARTOŚĆ:
pudełko 150 g

Puritan WPC 80 białko zwierzęce

Puritan WPC to najbardziej wartościowe źródło białka dla gołębi. Nie zawiera żadnych 
dodatków poprawiających kolor, objętość, smak produktu. Stymuluje metabolizm, hamuje 
łaknienie, ogranicza utratę beztłuszczowej masy ciała w trakcie odchudzania przed lęgami, 
po zimie oraz stymuluje syntezę białek mięśniowych podczas fazy przyrostu masy 
mięśniowej, po ciężkich lotach. Komponentem białkowym jest ultrafiltrowany koncentrat 
białek serwatkowych. Ze względu na 100 % WPC posiada wysoką wartość biologiczną 
oraz optymalny skład aminokwasów egzo i endogennych, pozwalający na efektywny wzrost 
mięśni. WPC 80 jest prawdopodobnie jedynym 100%  białkiem dla gołębi na rynku.  
( tzn.nie zawiera zagęszczaczy oraz innych dodatków)Produkt doceniany i poszukiwany 
przez hodowców.

STOSOWANIE: podajemy wieczorem na karmę lub do wody: Podczas treningów
1 łyżkę stołową na 1 kg karmy, lub 1 litr wody. 

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 
80 g 
350 g



WSZYSTKIE POSTACIE OREGANA

PURITAN OREGANO PLUS   

PURITAN ROPA

PURITAN OREGANO EXTRA MOCNE

PURITAN OLEJ PLUS OREGANO

Mieszanka ziołowa składająca się z 90 % czystego oregano z dodatkiem 
 ziół o właściwościach odśluzowujących, powlekających. 
Zawarte w surowcach śluzy, flawonoidy, olej tłusty wykazują działanie 
zmiękczające, powlekające, wykrztuśne, dezynfekujące oraz osłaniające 
układ oddechowy ptaka. Herbatka powoduje rozpuszczanie śluzu, 
działa wykrztuśne pomaga w oczyszczeniu dróg oddechowych.
Działając w synergii wykazuje właściwości przeciwbiegunkowe, 
bakteriobójcze, a nadto wiąże szkodliwe produkty przemiany materii.

STOSOWANIE: 10 g/1kg karmy, lub 10 g/1l wrzątku, 
zaparzać pod przykryciem, po ostudzeniu podać gołębiom.

 

Puritan Ropa jest unikalną, starannie wyselekcjonowaną mieszanką 
naturalnych wyciągów roślinnych z Lebiodki pospolitej, Tymianku,
Sandałowca. Na szczególną uwagę zasługują dwie zawarte w niej 
substancje, jest to tymol i karwakrol, które wspomagają proces 
trawienia, najczęściej poważnie zakłócony podczas kokcydiozy. 
Poprawa jakości trawienia wpływa na zmniejszenie stopnia uszkodzenia 
nabłonka jelita cienkiego oraz mniejszą ilość biegunek czy też ocyst. 
Olejek z tymianku bez problemu radzi sobie z wieloma szczepami 
groźnych bakterii tlenowych występujących w drogach oddechowych i 
przewodzie pokarmowym. Sandałowiec – jest kolejną rośliną, 
która z powodzeniem może być stosowana w profilaktyce kokcydiozy,
grzybów. Sandałowiec cechuje silne działanie rozkurczające i łagodzące 
napięcie w mięśniach oraz naczyniach krwionośnych. Jest pomocniczy w 
epizodach wzmożonego napięcia nerwowego. Łagodzące skutki 
antybiotykoterapii.
 
STOSOWANIE: 20 kropli na 3 litry wody.

ZAWARTOŚĆ: 
buteleczka 50 ml

ZAWARTOŚĆ:
pudełko HDPE 300 g

Naturalny, olejowy wyciąg z oregano i soi. Usprawnia procesy trawienia 
i przyswajania pokarmów, wiąże szkodliwe produkty przemiany materii.
Jest poza tym bogaty w witaminy z grupy B, witaminy E oraz K, błonnik, 
fitosterole oraz mikroelementy, takie jak potas, magnez, fosfor, wapń 
i żelazo, cholinę. Ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 
przewodu pokarmowego,układu oddechowego, wzmacnia odporność 
organizmu.

STOSOWANIE: 10-15ml/2kg karmy, 
2-3 dni w tygodniu.

          Produkt ma postać białego proszku o silnym zapachu. W najnowszej odsłonie 
znajdują się w nim olejki eteryczne, karwakrol i tymol, które są pozyskane z oregano i 
tymianku poprzez poddanie ich procesowi alhedyzacji. Głównym działaniem tych olejków 
jest odbudowa kosmków jelitowych u gołębi, które odgrywają kluczowa rolę w stabilizacji 
pracy jelit i zapobieganiu kokcydiozie. Dodatkowo mają duży wpływ na pobieranie paszy, 
pobudzają do pracy przewód pokarmowy, zwłaszcza trzustkę i wątrobę. 
Oregano Extra Mocne w swoim składzie zawiera również maltodekstrynę ,która jest 
naturalnym prebiotykiem, czyli odzywką dla „dobrych bakterii”.  Produkt ten powinien 
powinien być stosowany regularnie, dwa dni w tygodniu lub 7 dni ciągiem po kuracji
antybiotykowej. Warto pamiętać również o tym produkcie w momencie pojawienia się 
„adeno” – podany w dawce 20g na 1,5kg karmy kilka dni z rzędu szybko ustabilizuje kał 
(uwaga: nie podawać w tym czasie zakwaszaczy!).

STOSOWANIE: 10g/1,5kg karmy
ZAWARTOŚĆ:
pudełko HDPE 250g

ZAWARTOŚĆ:
butelka 250ml

koncentrat 
35% Oregano 
do wody

KONCENTRAT

KONCENTRAT



Puritan ADENO BOOSTER 

Puritan FUNGI BARRIER

Puritan GRONKOSTOP

                                                          Fungi Barrier to mieszanka synergiczna na miarę naszych czasów. Działa anty grzybiczo, 
                                                         obniża poziom kokcydii w organizmie gołębia, udrażnia drogi oddechowe i sprawia,
                                                          że gołębie pięknie zrzucają puch. Zawiera substancje aktywne do prawidłowego 
                                                          funkcjonowania organizmu gołębia. Wspomaga działania anty: grzybicze, wirusowe, 
                                                          bakteryjne układu oddechowego oraz jelitowego. Hodowco czy wiesz że substancje 
                                                          zawarte w mieszance takie jak:  kwas mrówkowy - hamuje rozwój bakterii 
                                                          biegunkowych E.coli, poprawia wyniki produkcyjne, wykazuje działania anty grzybicze, 
                                                          anty pierwotniakowe: kwas mlekowy - naturalny zakwaszacz  całego przewodu 
                                                          pokarmowego, czynnik leczniczy przy regeneracji flory jelitowej, kwas ortofosforowy - 
                                                          pobudza wydzielanie śliny i kwasów żołądkowych, aktywuje procesy metaboliczne, 
                                                          kwas cytrynowy - poprawia walory smakowe paszy, zapewnia lepsze pobranie 
                                                          i wykorzystanie karmy, kwas mlekowy - naturalny zakwaszacz całego przewodu 
                                                          pokarmowego, czynnik leczniczy przy regeneracji flory jelitowej, kwas ortofosforowy - 
                                                          stymuluje wydzielanie śliny oraz kwasu żołądkowego, działa aktywująco na procesy 
                                                          metaboliczne, kwas cytrynowy - wpływa na walory smakowe paszy, powodując jej lepsze 
pobranie i wykorzystanie, kwas benzoesowy - chroni przed rozwojem drożdży i niektórych bakterii, kwas jabłkowy - zapobiega 
nieżytom przewodu pokarmowego oraz reguluje florę bakteryjną, kwas winowy - jest silnym prebiotykiem, stymuluje regeneracje 
nabłonka jelit, fosforan jednowapniowy, Fosforan paszowy jednowapniowy – źródło wapnia i fosforu w mieszankach paszowych. 
Wapń jest składnikiem budulcowym kośćca ( 99% całej jego zawartości w organizmie ), stąd jego niedobór skutkuje u młodych 
ptaków zahamowaniem wzrostu i wystąpieniem krzywicy, zaś u dorosłych osłabieniem i łamliwością kości ( osteomalacja ). 
Fosfor jest drugim po wapnie składnikiem budulcowym kości, ponadto bierze udział w wielu ważnych przemianach 
biochemicznych ( składnik m. in. kwasów nukleinowych i ATP ). Fosforan paszowy jednowapniowy jest bardzo
ważnym komponentem paszowym, gwarantującym zdrowie Twojego stada. Stanowi uzupełnienie paszy o niezbędne składniki 
dla prawidłowego rozwoju: fosfor i wapń. Warto pamiętać, że brak powyższych składników skutkuje częstymi zachorowaniami, 
zahamowaniem wzrostu, łamliwością kości, osteoporozą. Zawarty w preparacie siarczan miedzi jest silną substancją grzybo i 
bakteriobójczą. W sezonie lotowym warto stosować go przez dwa pierwsze dni tygodnia.

STOSOWANIE: 1-5g/1kg karmy

Ziołowy preparat wzbogacony w probiotyk, msm , liść oliwki greckiej, szybko i skutecznie 
zatrzymujący rozwój chorób m.in.  adeno, ornitoza, syndrom zwichniętego skrzydła. 
Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, unieczynnia toksyny bakteryjne
 i zatrzymuje krwawienia. Wiąże metale ciężkie również ołów. 
Liść oliwny zawiera oleuropeinę, która ma właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze 
i przeciwwirusowe. Wzmacnia on odporność. Działa immuno-stymulująco, czyli aktywizuje 
komórki, które odpowiadają za zwalczanie patogenów atakujących z zewnątrz, zwłaszcza 
w okresach obniżonej odporności organizmu. Skuteczność produktu jest max. zwiększona
 jeżeli zostanie natychmiastowo wdrożony do żywienia gołębi przy pierwszych oznakach 
choroby. Można w dwóch pierwszych dniach podawania zwiększyć dawkę do 10g na 2,5kg 
karmy. Przez kolejne trzy dni podawać zalecaną przez producenta dawkę.
 Produkt może być wprowadzony do programu lotowego (2dni w tygodniu) oraz przy 
odchowie młodych.

STOSOWANIE: 5g/ 2,5kg karmy

Surowce ziołowe wchodzące w skład mieszanki stanowią doskonałą ochronę w stanach 
zapalnych pochodzenia bakteryjnego i grzybiczego.
Wspierają organizm gołębia pod kątem infekcji spowodowanych nadużywaniem 
antybiotyków (grzybice, gronkowce, infekcje jelitowe). Zawarty w mieszance Krwiściąg 
Lekarski znany jest od stuleci jako bylina, która jest wykorzystywana przy 
terapiach związanych z bakteriami gronkowca. Profilaktycznie można podawać 2-3x 
w tygodniu. Jeżeli stado wymaga silnej kuracji proszę podawać przez 10 dni pod rząd.

STOSOWANIE: 10 g/1kg karmy.

Nr.1 ZAWARTOŚĆ:
pudełko 300 g

ZAWARTOŚĆ:
pudełko 300 g

Nr.1

Nr.1 ZAWARTOŚĆ:
pudełko 300 g



Puritan ADENO DIAR STOP

Puritan SEDOOL PLUS

Puritan INOVOACID

Preparat zawiera wyselekcjonowaną  kompozycję składników ziołowych, 
ograniczającą występowanie biegunek. Działa silnie ściągająco powstrzymując ucieczkę 
wody i elektrolitów do światła jelita oraz normalizuje funkcjonowanie jego błon śluzowych. 
Zmniejsza wchłanianie wolnych toksyn niebiałkowych, a toksyny białkowe wiąże i usuwa 
drogą jelitową. Po przebytych biegunkach  stabilizuje pracę jelit, przez co przyspiesza 
regenerację organizmu w okresie rekonwalescencji. Warto stosować go przez kilka dni
 jeżeli na gołębniku pojawia się luźny kał. Można wtedy w pierwszych dwóch dniach 
podać go w dawce 10 ml na litr, odstawić podawanie zakwaszaczy i witamin w tym czasie.

STOSOWANIE: 1-5ml na litr wodyZAWARTOŚĆ:
butelka 125 ml

Nr.1
ZAWARTOŚĆ:
butelka 125 ml

ZAWARTOŚĆ:
butelka 100 ml

Probiotyk

Puritan Probios wprowadzony do planu lotowego ponad 10 sezonów temu. 
Kiedy inni zalecali na co dzień używanie antybiotyków w czasie lotów, my przekonywaliśmy
do stosowania probiotyków. Preparat zawierający grupę szczepów żywych kultur bakterii 
probiotycznych przeznaczonych dla ptaków. Uzupełnianie flory bakteryjnej jelit jest niezwykle 
istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ptaków, szczególnie podczas biegunek, 
zatruć pokarmowych oraz w trakcie i po antybiotykoterapii. Zawarte w preparacie 
mikroorganizmy fermentują składniki pokarmowe, stymulują system immunologiczny 
w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych, regulują właściwą pracę jelit oraz biorą 
udział w produkcji hormonów i witamin.Idealny do biologicznego czyszczenia gołębników.

STOSOWANIE:Do spryskiwania cel i gołębników w stosujemy roztwór 2 ml / 1l wody.
Można spryskiwać gotową karmę roztworem 1 ml /2 l wody tuż przed podaniem.
Do wody podajemy 1 ml/ na 2l wody 2 x w tygodniu.

Reguluje pracę wątroby i skutecznie ją odtruwa, pobudza przemianę materii i zwiększa 
strawność paszy. Preparat zalecany przy zatruciach toksynami grzybiczymi oraz po 
kuracjach antybiotykowych, podczas sezonu lotów gołębi. Preparat idealny przy stosowaniu 
Matrixa, oraz innych energetyków nie zawierających  substancji chroniących wątrobę i nerki. 
Zawarty w preparacie karczoch działa żółciopędnie,wpływa na poziom lipidów
oraz cholesterolu we krwi gołębia, pełni rolę ochronną dla układu naczyniowego. 
Zawarta w preparacie betaina jest  nieodzowna do wytworzenia kreatyny, która odpowiada
za poprawę kondycji i zwiększenie wytrzymałości organizmu.Wyciąg z ostropestu 
wspomaga odbudowę wątroby, wzmacnia i chroni organizm gołębia, pomaga w utrzymaniu
dobrego poziomu cukru.Ostropest plamisty zawiera sylimaryny, posiadające działanie 
żółciotwórcze jak również chroniące wątrobę i nerki, reguluje czynności trawienne, chroni 
również przed działaniem toksyn.  Mniszek lekarski  redukuje zgromadzony w wątrobie 
tłuszcz. Sedool plus to jeden z najlepiej sprzedających się produktów z rodziny Puritan.

STOSOWANIE: 1 ml/litr wody lub 1 kg karmy przez min. 3 dni (wstrząsnąć przed użyciem). 
Większa dawka po antybiotyku, w trakcie problemów jelitowych.

Preparat od 10 sezonów skutecznie działa w kierunku: bakteriobójczym i bakteriostatycznym 
wobec najgroźniejszych patogennych bakterii: E.Coli, Salmonella spp. Preparat zawiera 
mieszaninę kwasów organicznych obniżających pH treści przewodu pokarmowego. 
Zawiera szeroki zakres aktywnych składników, takich jak: wysokiej jakości niezbędne 
aminokwasy (treonina, metionina, tryptofan i lizyna), chelaty mikroelementów - wszystko
rozpuszczone w kwasach organicznych, dodatkowo zawiera siarczan miedzi.
Chelatowane mikroelementy tworzą w organizmie odpowiednie warunki, aby 
przeciwdziałać rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów. Ponadto cynk utrzymuje nabłonek 
jelit w dobrym stanie. Preparatu nie należy łączyć z innymi zakwaszaczami.

STOSOWANIE: profilaktycznie: 0,5-1ml / 1l wody pitnej przez 3-5 dni w tygodniu. 
Nieżyty układu pokarmowego bakteryjne lub profilaktyka salmonellozy: 2 ml/1l wody pitnej 
przez  2 dni, następnie przejść do dawki profilaktycznej.

Nr.1

Puritan PROBIOS MICRO



Puritan DROŻDŻE PREMIUM

Puritan PETOZELL

Puritan AMINOVIT PLUS

Multivitamina plus jest  kompleksem witamin z dużą zawartością witamin grupy B.  
Multivitaminę pozyskujemy z naturalnego wyciągu wodnego drożdży rodzaju 
Saccharomyces cerevisiae z dodatkiem lewoskrętnych aminokwasów. Witaminy z grupy B 
pobudzają procesy przemiany aminokwasów, cukrów - rozkład glikogenu, syntezę porfiryn, 
niacyny. Warunkują prawidłowe funkcjonowanie jąder i jajników, tkanki mięśniowej, skóry, 
mózgu i trzustki, tworzenie osłonek mielinowych włókien nerwowych. Idealnie nadaje się 
w okresach żywienia niezbilansowanego i niedoborowego ( jesień , zima), ogólnie 
w osłabieniu i w okresie rekonwalescencji po przebytych infekcji, w okresie pierzenia, 
w intensywnych rozpłodach, w celu zwiększenia nieśności, wylęgowości, przy spadku formy 
podczas lotów.

STOSOWANIE: 1 ml / 1 l wody, można podać na karmę. 

Intensywny trening, wzmożony wysiłek, ciężkie loty, a może upał – nie pozwól, aby Twoje 
gołębie się odwodniły i straciły niezbędne składniki odżywcze. Peto - zell to preparat
drożdżowo - elektrolityczny, który uzupełnia poziom utraconych elektrolitów, skutecznie 
zmniejszając ryzyko odwodnienia. Preparat został stworzony na bazie unikalnych drożdży 
w płynie, z dodatkiem cennych elektrolitów, witamin oraz glukozy. Organiczne formy
 minerałów występujące w postaci cennych biokompleksów drożdżowych są łatwiej 
pobierane, transportowane i wchłaniane w przewodzie pokarmowym. Składniki czynne 
preparatu wspierają doskonałą kondycję organizmu oraz szybką regenerację po 
intensywnym wysiłku.

STOSOWANIE: 10 ml/litr wody lub 1 kg karmy przez min. 3 dni (wstrząsnąć przed użyciem). 
Należy podać po antybiotyku, w trakcie problemów jelitowych, przy upałach po lotach.

Preparat Puritan Aminovit plus zawiera pełny zestaw aminokwasów naturalnego 
pochodzenia z hydrolizatu drożdży z dodatkiem witamin. Zbilansowany skład 
aminokwasowy preparatu pozwala na pełne wykorzystanie aminokwasów występujących 
w dawce pokarmowej. Powoduje to wzrost wydajności żywienia, przyczynia się do lepszego 
wykorzystania paszy, zwiększa przyrosty masy ciała, powoduje zwiększenie nieśności oraz 
masy jaj, jak również poprawę ich jakości. Podawanie preparatu w okresie rozrodczym 
zapewnia poprawę zapłodnienia i prawidłowy rozwój zarodków oraz piskląt. 
Jego stosowanie wpływa na poprawę jakości upierzenia oraz ogranicza niekorzystne 
działanie czynników stresowych. Preparat jest zalecany szczególnie przy braku lub 
niezbilansowaniu aminokwasów .

STOSOWANIE: 1 ml / 1 l wody, można podać na karmę.

Puritan  MULTIVITAMINA PLUS

Królestwo Drożdży

Puritan DROŻDŻE BMT

Prosto
z natury ZAWARTOŚĆ:

pudełko 500 g

ZAWARTOŚĆ:
butelka 250 ml

Nr.1

Prosto
z natury

Nr.1

Prosto
z natury

Prosto
z natury

Nr.1

Drożdże naszej firmy znane są już wśród hodowców od 10 sezonów. Są to drożdże
najwyższej jakości, suszone metodą rozpyłową. Zarówno drożdże Premium jak i BMT to nie 
tylko źródła białka, ale również substancji bioaktywnych, takich jak ß - glukany, 
mannanooligosacharydy ze ścianek komórek drożdży, oraz składników odżywczych takich 
jak wolnych aminokwasów, witamin grupy B, minerałów, mikroelementów. 
Dodatkowo drożdże BMT wzbogacone są młótem browarnianym oraz pyłkiem pszczelim. 
Hodowcy zauważyli, iż stosując Puritan drożdże w swoich stadach, poprawiają odporność 
gołębi, zauważyli lepsze trawienie i wchłanianie. Zrównoważony mikrobion, zdrowe jelita - 
składniki prebiotyczne zawarte w drożdżach są substratem dla mikrobionu jelitowego. 
Regularne podawanie naszych drożdży to lśniące i mocne pióra u gołębi.

STOSOWANIE: 10 g/1 kg karmy



OLEJE NA BAZIE MCT-OLEJU PRZECIWZAPLNEGO

PURITAN ENERGIA OLEJ MCT, OLEJ INHAL, 

TURBO ENERGIA OLEJ 

Dekadę temu wprowadziliśmy do oferty najwyższej jakości Energia olej mct. 
Uznanie hodowców dla produktu, zdrowie, osiągnięcia podczas lotów i chowu 
zainspirowały nas do dalszego stworzenia nowoczesnych produktów na bazie mct.
Fenomenem oleju jest bardzo szybkie wchłanianie i przekształcanie się 
w organizmie gołębia, pozwala na oszczędzanie zapasów glikogenu mięśniowego 
podczas lotów ( opóźnia procesy rozpadu mięśni) . Kwasy mct spowalniają ponadto 
przewodzenie kompleksu motorycznego organizmu, co wydłuża czas kontaktu 
śluzówkowego pokarmu, a przez to poprawia jego wchłanianie. Stwierdzono m.in. 
korzystny wpływ oleju mct na absorpcję witaminy E, wapnia i magnezu. Mct są 
całkowicie metabolizowane przez wątrobę z uwolnieniem energii, bez tendencji do 
magazynowania się w ustroju w postaci tkanki tłuszczowej ( bardzo ważne: nie 
obciąża wątroby w czasie lotów). Mct wchłaniają się do krwioobiegu bardzo szybko 
(podobnie jak glukoza),a do spalenia potrzebują dwukrotnie mniej tlenu niż 
pozostałe kwasy tłuszczowe.Charakteryzują się dwukrotnie większą energią 
spalania (8,3 kcal/g) niż węglowodany czy białka (4 kcal/g).
Różnica między produktami polega na dodaniu do bazowego oleju mct w 
odpowiednich proporcjach olejków eterycznych odpowiedzialnych za zdrowy 
układ oddechowo trawienny gołębi ( Olej Inhal) oraz lecytyny i jej bogactwo 
energetyczne ( Turbo Energia Olej).

STOSOWANIE: 10 ml / 1 kg karmy.

 

ZAWARTOŚĆ:
 butelka 250 ml

INNOWACYJNY
PRODUKT 

W naszej ofercie mamy więcej produktów olejowych. Więc informacji na temat produktów znajdziesz 
u swojego lokalnego sprzedawcy.

PURITAN ZDROWE SKRZYDŁO

Preparat zawiera optymalnie dobrany zestaw witamin ( e + selen) aminokwasów 
(między innymi: lizyna, metionina, treonina, tryptofan, walina, glicyna, kwa
asparaginowy i arginina), msm (uelastycznia chrząstkę stawową, jest 
przeciwzapalny), naturalne salicylany( substancje przeciw zapalne i przeciw bólowe)
oraz kompozycję wyciągów ziołowych odpowiedzialnych za prawidłowe 
funkcjonowanie stawów i mięśni. Zdrowe skrzydło poprawia ruchomość i 
elastyczność elementów stawowych.Stymuluje pracę komórek uczestniczących 
w tworzeniu tkanki łącznej.Intensywnie regeneruje oraz chroni stawy i wiązadła 
przed uszkodzeniami i zwyrodnieniami. Zmniejsza dolegliwości bólowe stawów 
spowodowane mikro urazami i przemęczeniem. 
Zalecamy go również podawanie profilaktycznie podczas lotów i wczesną wiosną.

 STOSOWANIE: W trakcie leczenia zespołu zwichrowanego skrzydła – przy 
widocznej kontuzji unieruchomić skrzydła ptakom podejrzanym o kontuzję podajemy 
do dzioba 1 krople 4-8 dni.Po zimie podajemy 2 ml/ 2 l wody 2 x w tygodniu. 
W okresie lotów: 1 dzień przed lotem i pierwsze 2 dni po powrocie z lotu 
(dokładnie obserwować ptaki - czy nie ciągną skrzydeł po ziemi).

ZAWARTOŚĆ:
 butelka 125 ml



Puritan  TURBO MIX ZIOŁOWY

Puritan TURBO MINERAŁY

Puritan SIARA LOTY 

Puritan MINERALVIT

Preparat uzupełniający dietę gołębi w łatwo przyswajalne mikro i makroelementy. 
Zmniejszenia ryzyko występowania zaburzeń wchłaniania wapnia (Ca) i fosforu (P.), 
a odpowiedni stosunek tych pierwiastków oraz ich połączenie z niezbędnymi w procesie 
kostnienia związkami mineralnymi wspomaga prawidłowy rozwój i mineralizację kośćca 
oraz właściwą jakość skorup jaj. Poprawia wytrzymałość stada gołębi na przeciążenia 
podczas lotów. Hodowcy stosują Turbo Minerały w diecie gołębi przez cały rok.
Po szczepieniach, po nadużywaniu antybiotyków, przed rozrodem. Preparat umożliwia 
prawidłowe funkcjonowanie wielu układów w organizmie gołębia. 

STOSOWANIE: 5-10 ml /1 l wody.

Płynna mieszanka kompleksów miedziowych (chlorofil)  z dodatkiem wyciągów ziołowych 
wspomagająca układ oddechowy, witalność, koncentrację, zdrowie gołębi. 
Preparat wykazuje korzystne działanie przy stanach osłabienia funkcjonowania układu 
oddechowego u gołębi, połączonych z zaleganiem śluzu oraz z objawami mokrego i 
suchego kataru, koi podrażnione błony śluzowe. Zawarte w preparacie naturalne olejki 
eteryczne rozrzedzają i upłynniają wydzielinę oskrzelową oraz ułatwiają jej odkrztuszanie. 
Działa również przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, uspokajająco, ułatwia oddychanie. 
Zawarta w preparacie naturalna glukoza jest źródłem dodatkowej siły dla gołębia, podnosi 
witalność, wydajność i koncentrację. Preparat idealny na wysokie temperatury. Wzmacnia 
odporność i chroni przed rozrostem bakterii i grzybów w przewodzie pokarmowym i 
oddechowym.

STOSOWANIE: 10 ml / 1 l.

Mieszanka którą produkujemy dla państwa stada od dekady.Bardzo dobrze postrzegana 
przez hodowców, wykazuje działania pro zdrowotne.
Mineralvit to mieszanka mineralno-witaminowa dla gołębi wzbogacona dodatkiem lizyny i 
metioniny. Mineralvit jest preparatem uzupełniającym dzienną dawkę pokarmową 
o niezbędne witaminy i minerały oraz lizynę i metioninę. Odbudowuje i utrzymuje silny układ 
kostny, wykształca gęste i silne upierzenie. Wpływa na prawidłową budowę skorupki jajek, 
wzmacnia odporność, zapobiega infekcji dróg oddechowych. Ilość substancji mineralnych 
w produkcie: wapń 10900 mg/kg, potas 7290 mg/kg, sód 1630 mg/kg, 
fosfor ogólny 6200 mg/kg.

STOSOWANIE: 10 g/ 1kg karmy.

Puritan SIARA PIERZENIE

Puritan SIARA ROZRÓD

ZAWARTOŚĆ:

butelka 1000 ml

ZAWARTOŚĆ:
butelka 1000 ml

ZAWARTOŚĆ:
pudełko 250 g

Siary to mieszanina dobrze przyswajalnych białek, witamin,aminokwasów, minerałów, jodu, 
probiotyków, ziół, kwasów organicznych, cynku. Między innymi w ich składzie 
zastosowaliśmy chronioną L-karnitynę która korzystnie wpływa na przemiany energetyczne 
zmniejsza niebezpieczeństwo stłuszczania wątroby, oraz poprawia płodność gołębi. 
Zastosowanie kompleksu selenu organicznego i witaminy E wpływa na poprawę odporności 
oraz płodności stada. Różnica między poszczególnymi siarami wynika z domieszania 
odpowiednich ziół wspomagających odpowiedni cykl hodowlany gołębi.

STOSOWANIE: 10 g na 1,5 kg karmy,  2-3 razy w tygodniu.

ZAWARTOŚĆ:
pudełko 350 g



Puritan OLEJKI ETERYCZNE w proszku
Produkt  powstał dla hodowców poszukujących olejków eterycznych w proszku.
Prawdopodobnie jest to jedyna tego typu mieszanka o tak bogatym składzie na rynku.
Zawiera mocno skoncentrowaną mieszaninę kilku olejków eterycznych oraz wyciągów 
ziołowych. Wspomaga w stanach zapalnych dróg oddechowych, stosujemy przy 
obrzęku błon śluzowych,w celu ograniczenia wzrostu populacji pierwotniaków 
chorobotwórczych (kokcydioza, histomonadoza, trichomonadoza). Hodowcy stosujący 
tą mieszankę systematycznie, zauważyli poprawę prozdrowotną  w swojej hodowli 
gołębi. Działanie ziół na organizm gołębia jest wielostronne w zależności od rodzaju 
i koncentracji zawartych w nich biologicznie aktywnych substancji. Zalicza się do nich: 
garbniki, olejki eteryczne, kwasy organiczne, terpeny, flawonoidy, alkaloidy, glikozydy, 
saponiny i fitosterole. Mają one działanie antybakteryjne, antywirusowe, 
przeciwzapalne, przeciwutleniające, pobudzające apetyt, regulujące procesy trawienne 
i przemianę materii, przeciwbiegunkowe oraz stymulujące układ hormonalny 
i odpornościowy.

STOSOWANIE: 1 - 3 g / 1 kg karmy.

 

ZAWARTOŚĆ:
 butelka 250 ml

 Puritan MAGNEZ PLUS

INNOWACYJNY
PRODUKT 

 3 RODZAJE SOLI DO KĄPIELI

JODOWANA
Dla nas zdrowie i bezpieczeństwo Twoich gołębi jest najważniejsze, dla tego też
stosujemy najwyższej jakości komponenty. Nasza sól nie jest najtańszą solą
kuchenną, drogową, lub z inną nieznanych afrykańskich źródeł pozyskania, nie
zawiera środków czyszczących. Natomiast możemy Ci zagwarantować, że w naszej
soli znajdują się kationy: sodu, wapnia, magnezu, potasu, żelaza, manganu.
Aniony: chlorkowe, jodkowe, fluorkowe, bromkowe, olejki eteryczne.
Oprócz korzystnego wpływu na pióra gołębi, kąpiel w naszej soli
wzmacnia stawy: zwarty w naszej soli naturalny jod i wolne jodki, dostając się do
organizmu gołębia, powodują pęcznienie włókien kolagenowych, zwiększając
elastyczność tkanki łącznej, budującej między innymi strukturę stawów.
Poprawia stan kości, za sprawą tych samych jodków, poprawiających gospodarkę
wapniową. Rozluźnia mięśnie i ścięgna będące efektem kąpieli i ciśnienia
hydrostatycznego solanki. Pozostające w porach skóry kryształki soli absorbują
wilgoć, działają antyseptycznie, łagodzą stany zapalne. Oczyszczają drogi
oddechowe. Gołębie spędzając kilkanaście minut w kąpieli, wdychają, piją
wartościowe, bogate w związki jodu. Inhalacja ta przyspiesza oczyszczanie dróg
oddechowych i hamuje procesy zapalne. Jod, przez pęcherzyki płucne dostaje się
do krwiobiegu, uzupełniając niedobory tego wartościowego pierwiastka.
Zalecamy kąpiel w dniu koszowania przy dobrej pogodzie. W okresie pierzenia
wspomaga zmianę piór, przy lotowaniu wdowieństwem zalecamy używanie soli
olejkiem z drzewa sandałowego.

STOSOWANIE: 1 łyżkę stołową (ok. 10 g) wsypać do 5 l wody i wymieszać. 
Po ok. 5-10 min. (czas rozpuszczania olejków eterycznych) ponownie wymieszać. 
Kąpiel powtarzać 1-2 razy w tygodniu.

Sól wzbogaciliśmy olejkami eterycznymi 
o zapachu: mandarynki (relaks gołębi),
drzewa sandałowego (płodność, motywacja), 
eukaliptusa (inhalacja dróg oddechowych).

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 500 g

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 500 g

Mieszanka zawiera w swoim składzie bardzo dobrze przyswajalny przez organizm 
gołębia 90 % magnez wspomagany przez witaminę C, witaminy grupy B, lewoskrętne 
aminokwasy, wapń, kolagen. Magnez jest konieczny do fizycznejintegralności podwójnej 
spirali kwasu deoksyrybonukleinowego oraz chromosomów. Jest jonem neurotropowym 
o działaniu uspokajającym. Jego niedobór powoduje rozproszoną nadpobudliwość 
nerwowo-mięśniową. Oddziałuje na liczne mechanizmy obronne: wspomaga walkę ze 
stresem,niedotleniem, uczuleniem, zapaleniem, pobudza fagocytozę. 
Jest on nieodzownym elementem syntezy i wykorzystania wiązań bogato energetycznych 
(ATP, GTP). Kolagen wzmacnia prawidłową pracę stawów. Ponadto kolagen chroni wątrobę, 
żołądek, nerki. Hodowcy stosują mieszankę wspomagająco w stanach niedoboru magnezu, 
zmęczenia, bólach mięśniowych po lotach, nasilonego stresu młodych gołębi. 
Wspomagająco w poprawie stanu zdrowia jelit, wspomagająco do wzrostu energii 
dostępnej w jelitach. W celu wspomagania układu oddechowego.

Stosowanie: 5 gram na 1 kg karmy dwa razy w tygodniu.

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 500 g



Puritan MULTITRAN
Mieszanina wyciągu z wątroby dorsza, oleju sezamowego z wyciągami ziołowymi
stymulującymi odporność z dodatkiem witamin A, D3, C. Multitran wpływa na właściwe 
funkcjonowanie serca i układu krążenia gołębia, przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego poziomu cholesterolu i lipidów we krwi pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu systemu odpornościowego. Multitran przyczynia się do utrzymania 
równowagi bakteryjnej układu pokarmowego oraz do obrony przed szkodliwymi 
mikroorganizmami (bakterie, grzyby). Chroni nabłonek układu oddechowego przed 
drobnoustrojami. Gwarantuje prawidłowy rozwój młodych gołębi. Multitran zalecamy 
stosować: po infekcjach układu oddechowego gołębia, po kuracjach antybiotykowych, 
podczas rozrodu, przy sytuacjach stresowych, podczas wzrostu młodych gołębi. 
Multitran jest idealny do podawania starym gołębiom przez cały rok. Multitran możemy 
podawać go podczas lotów traktując go jako energetyk (podajemy 1-2 x w tygodniu).

STOSOWANIE: 1 - 3 ml /  1 l wody, lub1 kg karmy.

 

Puritan KRAUTER 

 Puritan PROPOLIS PLUS

Propolis plus to złożona substancja o działaniu biologicznie aktywnym, zawierająca 
w składzie propolis oraz salicylany naturalnego pochodzenia, których źródłem są
wyciągi z wiązówki błotnej i kory wierzby. Preparat wykazuje działanie przeciwzapalne, 
przeciwbólowe, a także odgrywa rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu krążenia, 
opornościowego gołębia. Preparat zaleca się stosować w każdym krytycznym 
momencie w stadzie, a w szczególności podczas występowania bólu, 
stanów zapalnych, wczesną wiosną, przy lotach, przy ryzyku zachorowań wirusowych, 
grzybiczych.

STOSOWANIE: 1 ml na 1 l/wody.

Mieszanka warzywno ziołowa oczyszczająco wzmacniająca. Krauter to mieszanka 
naturalnych, lekkostrawnych, suszonych, pełnowartościowych warzyw. Warzywa są 
naturalnym dostawcą potasu, fosforu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, żelaza, 
molibdenu i jodu, zawierają witaminy: A, B1, B2, B6, C, PP (pietruszka, marchew). 
Zawierają substancje bakteriobójcze (cebula), odtruwające (pasternak). 
Działają przeciw anemii i pobudzają apetyt (burak). Surowce zielarskie wchodzące 
w skład mieszanki stanowią doskonałą ochronę w stanach zapalnych pochodzenia 
bakteryjnego i grzybiczego. Doskonale wspomagają procesy trawienne, wykazują 
właściwości przeciwskurczowe i przynoszą ulgę przy silnych biegunkach. 
Regularne podawanie mieszanki gołębiom ma istotny wpływ na przyspieszanie 
procesów trawiennych oraz sprawia, że upierzenie gołębi nabiera blasku.
Mieszanka do całorocznego stosowania. Zwiększa syntezę białek 
w wątrobie i mięśniach szkieletowych. Szpinak przyspiesza proces przekształcania 
białek w tkankę mięśniową - NATURALNE ATP.

Stosowanie: Najlepiej się sprawdza systematyczne, profilaktyczne podawanie 
mieszanki w cyklach 2 tygodniowych podajemy co drugi dzień, następnie 4 tygodnie 
przerwy. Podajemy 2 łyżki stołowe ( 20 g) na 1 kg karmy wymieszaną z dowolnym 
olejkiem Oregano. Należy podawać przez cały rok.

ZAWARTOŚĆ:
 butelka 125 ml

ZAWARTOŚĆ:
butelka 125 ml

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 500 g

Puritan KWIAT SIARCZANY

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 400 g

Innowacyjny preparat na bazie aminokwasów siarkowych minerałów, witamin 
potrzebnych podczas pierzenia. W okresie pierzenia wzrasta zapotrzebowanie gołębi 
na aminokwasy siarkowe (metionina), niezbędne do syntezy białka tworzącego się pióra. 
Spośród witamin szczególne znaczenie w tym okresie mają: witamina A, E, kwas 
nikotynowy, biotyna i witamina B12. Również w czasie wymiany opierzenia szczególnie 
ważne są fosfor, magnez, miedź, cynk oraz jod. Preparat nie zawiera niedozwolonych 
pierwiastków chemicznych – siarki organicznej i jej pochodnych. Kwiat siarczany jest 
całkowicie bezpieczny dla twoich gołębi. Kwiat siarczany zawiera duże stężenie 
aminokwasu siarkowego – metioniny. Hodowco pamiętaj że proces zmiany upierzenia 
jest bardzo bolesny dla twojego gołębia. Produkty pierzeniowe Puritan pozwolą 
wykształcić bardzo dobre pióra w krótkim czasie a to przełoży się na lepsze wyniki 
w przyszłym sezonie.

Stosowanie: 10 g  /1 kg karmy



Puritan WITAMINY
W naszej ofercie od 10 sezonów posiadamy mocno skoncentrowane witaminy:
PURITAN GOLD (idealny do pierzenia), B plus (kompleks witamin grupy b), E+SELEN
(rozpłod, wspomaganie pracy mięśni), AD3E (okres około lęgowa, biegunki, wzmocnienie 
kości, szczepienia). L- CARNITYNE ( czysta 100% L- Karnityna - wątroba, płodność, loty).

STOSOWANIE: 1 - 3 ml /  1 l wody, lub1 kg karmy.

 

Puritan lecytyny proszek, płynna

 Puritan PROBIOTYKI W PROSZKU
Od samego początku powstania Puritan Polska, gdy inne firmy zalecały stosowanie 
antybiotyków w każdej sytuacji chowu. My z uporem propagowaliśmy i propagujemy  
stosowanie probiotyków. Oprócz rewelacyjnego Probiosu mamy w ofercie probiotyki
w proszku: PURITAN INOVIT ( mieszanka probiotyków z cynkiem, idealny przy 
biegunkach).
PROBIOTYK ENERGY (kompozycja probiotyków, ziół przeciwzapalnych, 
witamin i minerałów. Doceniony przez wielu hodowców, do stosowania przez cały rok).

STOSOWANIE: 1-5 g/1 kg karmy.

Od samego początku w naszej ofercie posiadamy 100% lecytynę sojową płynną oraz 
proszkową. Lecytyna – jest to  naturalny produkt o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych. 
Stanowi ważny składnik błon komórkowych. Wspomaga układ nerwowy. Zwiększa aktywność 
neuroprzekaźników w mózgu, które przenoszą informację z jednej komórki do innej. 
Zawartość lecytyny w organizmie gołębia wpływa dodatnio na koncentrację, poprawia orientację, 
działa jako energetyk. Podnosi wytrzymałość mięśni, poprawia wydolność organizmu gołębia 
podczas lotów. Używanie lecytyny wpływa na bardzo dobrą elastyczność i gęstość upierzenia. 
Wpływa korzystnie na rozwój młodych gołębi, wspiera ich system imunologiczny. Łagodzi objawy 
zmęczenia , zmniejsza wysoką zawartość kwasu mlekowego w mięśniach. Zalecamy stosowanie 
lecytyny podczas lęgów, pierzenia, i lotów 

Stosowanie:  10 g / 1 kg karmy

Puritan DD NATURAL 
NATURALNY DODATEK HIGIENICZNY

ZAWARTOŚĆ:
 butelka 125 ml, 250 ml.

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 100 g

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 400 g

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 100 g

ZAWARTOŚĆ:
pudełko:
proszkowa 300 g
płynna 500 g

ZAWARTOŚĆ:
pudełko: 
1000 g, 4800 g

DD to naturalne zwalczanie owadów, piórojadów, ptaszyńców,pcheł. 
DD natural  ma  mikroskopijne ostre krawędzie, które  powodują fizyczne uszkodzenie 
zewnętrznych powłok pasożytów np. ptaszyńca, doprowadzając do utraty wody, 
wysychanie i obumieranie. Dodatkowo wysoki parametr chłonności produkt powoduje 
osuszanie jaj lub larw owadów i roztoczy uniemożliwiając jego rozmnażanie się.
Działanie DD NATURAL jest procesem czysto mechanicznym i nie jest zjawiskiem 
chemicznym więc przy jej stosowaniu nie ma żadnych skutków ubocznych. 
Z uwagi na krystaliczną budowę diatomitu należy unikać jej długotrwałego wdychania 
przez ludzi.
Zastosowanie:
Ważne jest aby insekty miały kontakt z cząstkami DD NATURAL. 
Najlepsze jest rozsypywanie produktu na ściółkę i bezpośrednio na ptaki – tzw. sucha 
kąpiel (można produkt wsypać do solniczki i przy jej pomocy posypywać gołębia 
pod skrzydłami). Produkt można również wymieszać z wodą i mieszając (utrzymując 
zawiesinę) dokonywać oprysków. Proces powtórzyć 1-3 razy w odstępach kilkudniowych. 
Można również wykonać tzw. „malowanie” zawiesiną np. ławkowcem lub pędzlem. 
Po odparowaniu wody produkt  pozostanie na elementach „pomalowanych”.



Puritan SUPPE

Puritan BLACK MAGIC

Mieszanina wyselekcjonowanych wyciągów ziołowych oraz witamin z sokiem 
z czarnego bzu.
Mieszanka stymulująca odporność ptaków. Wspomaga organizm w przypadku 
wystąpienia infekcji wirusowych, bakteryjnych oraz grzybiczych. Obniża częstość 
występowania infekcji i łagodzi ich przebieg. Zwiększa również odporność poszczepienną.
Między innymi w PURITAN SUPPE znajduje się Traganek Błotnisty, co decyduje 
o prozdrowotnych właściwościach traganka? Jego korzeń zawiera wiele cennych 
składników, m.in. flawonoidy, wykazujące działanie przeciwzapalnie i antyoksydacyjne, 
saponiny, które są m.in. moczopędne, oraz aminokwasy, glikozydy i polisacharydy, 
które działają przeciwzapalnie, przeciwwirusowe i antybakteryjnie. 
Lista jego dobroczynnych właściwości jest długa: przede wszystkim wzmacnia układ 
odpornościowy, dzięki czemu organizm jest mniej podatny na wszelkiego rodzaju infekcje, 
głównie dróg oddechowych gołębia, a jeśli dojdzie już do zakażenia, to skraca czas trwania 
choroby, ponieważ przyspiesza zwalczanie drobnoustrojów. 
Traganek wpływa też korzystnie na pracę nerek i wątroby, bo wykazuje właściwości 
ochronne i oczyszczające. 
Głównym składnikiem PURITAN SUPPE jest sok z czarnego bzu. Jak wiadomo, 
czarny bez był stosowany i doceniony już w starożytności przez jednego z najbardziej 
znanych lekarzy Hipokratesa. Stosowany był jako naturalny antybiotyk. 
Jednak najbardziej znane jest działanie przy przeziębieniach. Jest uważany za najstarszą 
z roślin leczniczych.

STOSOWANIE:
1- 5 ml/ 1 l wody lub 1 kg  karmy.

ZAWARTOŚĆ:
 butelka 250 ml.

Black Magic to  lepsza wydolność organizmu gołębia, przyspieszenie, wytrzymałość twoich 
gołębi bez kompromisów. Hodowco stosowałeś ten produkt podczas lotów? 
Jeżeli nie, to najwyższa pora zmierzyć się z konkurencją... przyśpiesz swoje gołębie.
 
W Black Magic  zastosowaliśmy mocno stężoną L-Karnitynę, taurynę, wit. B12,wit. E, 
selen i inne makro i mikro elementy z dodatkiem głogu, kory wierzby purpurowej.
Black Magic wspiera układ sercowo-naczyniowego. Zapewnia prawidłowe krążenia krwi, 
zwiększa wydolność mięśnia sercowego. Przy regularnym stosowaniu zapewnia 
poprawną pracę mięśni gołębi podczas lotu, oraz opóźnia ich proces rozpadu.

STOSOWANIE: 1 ml/ 1 l wody, lub 1 Kg karmy.

ZAWARTOŚĆ:
butelka 125 ml

3 x  top energia:
KTP POWER - 120 zł.
MATRIX REVOLUTION - 250 zł.
BLACK MAGIC - 250 zł.

PURITAN PREMIUM PRODUKTY



TEGOROCZNE PROMOCYJNE

               ZESTAWY

ZŁOTA PIĄTKA: DROGI ODDECHOWE, KORA FIX, WORM FIX, 
POKRZYWA I QUICKOR + ROPA 35% GRATIS

ZŁOTA PIĄTKA: DROGI ODDECHOWE, KORA FIX, WORM FIX, 
POKRZYWA I QUICKOR + PROBIOS  GRATIS

ZESTAW FIRMOWY: ELEKTROLIT POLSOL, TRICHO EXTRA, 
INOVOACID + PROBIOS GRATIS

ZESTAW ZDROWOTNY: JOD ZIOŁA, OREGANO EXTRA, MINI FUNGI, 
DROŻDŻE BMT + ŻÓŁTE KROPLE GRATIS

ZESTAW KONDYCYJNY: CATOZAL SPRINT, JOD ŻELAZO, 
HMB+ ŻÓŁTE KROPLE GRATIS

ZESTAW DLA MŁODYCH: ADENO DIAR, MINI FUNGI, 
MULTIWITAMINA+ ROPA 35% GRATIS

ZESTAW REGENERACYJNY: R SPEED, SEDOOL PLUS, 
DETOXIC + PROBIOS GRATIS

ZESTAW PIERZENIOWY: AMINOVIT, KWIAT SIARCZANY , SEDOOL PLUS, 
PURITAN GOLD +  PROBIOS GRATIS

ZESTAW ROZPŁODOWY: WIT. E SELEN, SIARA ROZRÓD, 
CATOZAL SPRINT+ PROBIOS GRATIS

Przykładowe produkty

Od kilku sezonów przyzwyczailiśmy naszych hodowców do zestawów 
promocyjnych, które pozwalają zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych 
przy zakupie jednego zestawu. W tym roku również doceniamy Was i Wasze hodowle, 
również jak w zeszłych sezonach przygotowaliśmy dla Was kilka nowych zestawów 
promocyjnych. 
Dziękujemy Wam, że jesteście z nami już dekadę. 


