






















GERWIT W (bomba cu vitamine)
Un preparat deosebit din 18 vitamine proporţionate 
în aşa fel încât să asigure necesarul optim de vita-
minizare pe perioada reproducerii, năpârlirii dar mai 
ales pe perioada concursurilor. Se administrează 
1-2 ori pe săptămână 10 ml/2  litri de apă sau pe 
1,5 kg mâncare. Prezentare: 100 ml, 250 ml, 500 
ml, 1000 ml.

TAUBENFIT E 50
Suplineşte cererea de vitamina E, în special pen-
tru porumbeii de reproducţie. Porumbeii de con-
curs au şi ei nevoie de vitamina E pentru a le 
creşte performanţa. Excelentă pentru văduvi la 
stimularea apetitului.  Înainte de împerechere şi 
o săptămână înainte de depunerea ouălor 5 zile 
consecutiv administraţi 5 zile consecutiv 5ml/ l 
apă. În timpul concursurilor o dată pe săptămână.  
Prezentare: 100 ml, 500 ml,  şi 1000 ml.

MUMM  –  bombă de energie
Este o sursă concentrată de energie care asigură 
performanţe înalte. Conţine maltodextrină şi 
fructoză, o combinaţie care oferă energie pentru 
mai mult timp dar şi ajută organismul la refacere.
Pentru acest motiv administraţi MUMM la plecarea 
la concurs pentru a vă spori şansele la câştig şi 
după zbor pentru a vă recupera porumbeii foarte 
bine.
Administrare: 1-2 zile, 10 g / litru apă
Prezentare: 250 g

TAUBENGOLD
Este un produs obligatoriu în perioada de năpârlire. 
Ajută la formarea unor pene deosebit de calita-
tive. Produsul conţine calciu şi fosfor, vitamine şi 
aminoacizi. Cel mai important ingredient este DL 
Methionina iar aminoacizi conţin un nivel ridicat de 
sulf organic. Acest sulf este foarte important pentru 
formarea penelor. Se administrează de 2-3 ori pe 
săptămână 20 ml/l apă sau pe 750 g de mâncare.
Prezentare: 250 ml, 1000 ml.

BLITZFORM
Soluţie specială care măreşte performanţele ş 
creşte sănătatea porumbeilor.  Conţine iod care 
stimulează metabolismul şi glanda tiroidă. Conţine 
fier care ajută la formarea globulelor roşii din sânge. 
Acestea la rândul lor ajută la oxigenarea sângelui. 
Se administrează de câteva ori pe săptămână. 
Poate fi combinat şi cu alte produse Rhonfried. Pr-
ezentare:  100 ml, 250 ml

ENERGIE MAXIMĂ     PENTRU CONCURSURI

PRODUSE     NATURALE

RO200 -  Condition-
ator pentru concur-
suri
Un produs excelent 
pentru pregătrea 
porumbeilor de con-
curs. Conţine elec-
troliti, aminoacizi, 
substante energi-
zante, minerale, elemente esenţiale şi 
polivitamine

USNEGANO

Usnea barbata 
+ oregano
Tricomonoză – Căi respiratorii – Tranzit 
intestinal

+

K + K EWEISS TABLETE

Proteină animală, foarte uşor 
de digerat, derivată din plasma 
sangvină. Asigură un mai bun 
schimb de oxigen între ce-
lulele sângelui, facilitând astfel 
o recuperare foarte rapidă după concursuri. 
Conţine proteină, methionină, lecitină, mag-
neziu şi acid citric. Prezentare: cutie cu 60 de 
tablete



MAXI-CRAFT – pastile
Maxi-Craft pastile, conţine energie naturală, 
concentrată din polen, drojdie şi anason. 
Aceste ingrediente active cresc rezistenţa, viteza 
de zbor în special la cursele lungi. Administrarea 
pentru viteză: 2 tablete cu două zile înainte de îm-
barcare, pentru demifond: două tablete/porumbel 
înainte de îmbarcare, fond: 2 tablete/porumbel 
înainte cu o zi de îmbarcare şi 2 tablete înainte de 
îmbarcare. 

FLUGFIT  TABLETE
Vitamine, aminoaczi, oligo-elemente, glutamină şi 
lecitină, într-o formă specială. Unicitatea produsu-
lui constă în faptul că ingredeintele sunt eliber-
ate la mai multe ore după administrare, în spe-
cial când corpul porumbelului începe să lucreze 
( să zboare). Eliberarea substanţelor în organism 
fac porumbelul capabil la mai mult efort şi îi cresc 
viteza şi capacitatea de orientare. 

RENFIT
Renfit este un tonic energizant, dizolvabil în apă 
care ajută porumbei să obţină premii de top la 
concursurile de fond. 
Combinaţia diferitelor polizaharide cu miere de al-
bine şi electroliţi dă porumbeilor mai multă putere. 
Acest nutrient tonic trebuie administrat cu regular-
itate în timpul sezonului de curse: 2 -3 ori înainte 
de cursă şi în prima apă după concurs. 10 grame/
litru de apă.

AVIPHARM  ( recuperator deosebit)
Un metabolism activ este un factor absolut nec-
esar pentru o bună recuperare după concurs. 
Funcţia hepatică a organismului are un rol deo-
sebit în acest proces de recuperare în special 
pentru detoxifierea organismului. În acelaşi timp 
o năpârlire bună, şi creşterea unor pui de calitate 
sunt esenţiale pentru succesul în sportul cu po-
rumbei. Pentru rezolvarea acestor probleme cam-
pionii utilizează Avipharm: soluţie de aminoacizi, 
electroliţi, glucoză şi vitamine din complexul B, 
după concursuri, tratamente, în timpul reproduc-
erii, în perioada de năpârlire dar şi iarna. Admin-
istrare 20 ml/l apă. - Prezentare: 250 ml, 1000 ml, 
250 g

ENERGIE MAXIMĂ     PENTRU CONCURSURI

PRODUSE     NATURALE

Produs energizant compus din 
45 %  grasime de oaie 
+ oregano. Asigura un 
nivel optim de energie 
pentru concursuri, re-
productie, şi năpârlire. 
Administrare: 1-2 
linguri/kg de boabe 
combinat cu RO200. A 
se fiolosi dupa deschi-

dere în 8 săptămâni. Păstrarea în 
frigider asigură o foosire şi mai 
îndelungată.

AVIDRES plus
Amestec de 5 oţeturi 
naturale + oregano + 
scorţişoară
Efecte de excepţie asu-
pra porumbeilor special 
asupra tricomonozei şi 
chlamidiei

+

K + K EWEISS 3000

Proteină animală semidigerată, 
derivată din plasma sangvină. 
Creată special pentru a fi 
servită pe boabe şi asigură o 

excelentă recuperare după zbor.
2 linguri de ceai / 500 g mâncare, După con-
curs – 4 mese
Reproducţie şi perioada de năpârlire – 4 
mese pe săptămână



PAVIFAC
Drojdie de bere cu o valoare biologică ridicată. 
Conţine proteine care se găsesc în toţi aminoacizi 
esenţiali. Drojdia Pavifac este bogată în polen, 
acid citric fiind deosebit de bine tolerată de po-
rumbei.
Administrare: 2 x săptămână 20g / kg mâncare
Prezentare: 800 g.

AVIDRESS PLUS 
– cu pH control şi formula Herba-San
Produs de excepţie în prevenirea bolilor intes-
tinale şi creşterea rezistenţei porumbeilor. Se 
administrează tot anul 5 ml/ litru apă. Nu se 
administrează în acelaşi timp cu medicamentele. 
Păstraţi produsul departe de copii, poate cauza 
arderi pe piele, iritaţii ale ochilor şi ale sistemului 
respirator.  
Se administrează numai diluat având efecte foarte 
bune. În cazul contactului cu ochii spălaţi faţa 
foarte bine cu apă.
Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru uti-
lizarea lui necorespunzătoare

MULTIVITAMIN T13
Complex multivitaminic esenţial în perioada con-
cursurilor, reproducţie, tratamente şi stres

Minerale preMiuM 
special pentru concurs şi pentru reproducţie

1. Ziua sosirii – mâncare sport, în apă Avipharm + Mumm + Avidress Plus – ambele mese
2. Ziua 2 – dimineaţa: mâncare sport + K+K Eweiss, în apă Nifuramicin, Gambazin sau Gamba-
kokzid alternativ – seara: super dietă + K+K Eveiss + Moorgold, apă cu Avitonicum Activ + medica-
ment
3. Ziua 3 – dimineaţa şi seara: Super Dietă, + Pavifac sau Krauter Complet Mix,  apă cu Avitoni-
cum Activ şi Avidress Plus
4. Ziua 4 – mâncare sport 50 % + super dietă 50%, apă cu Gervit W + Mumm + Avidress Plus sau 
Usnegao
5. Ziua 5 – mâncare sport, apă cu Mumm + Blitzform + Avidress Plus
6. Ziua 6 – mâncare sport cu Oragano Schapfeat + RO200, alune (peste 400 km), apă cu Renfit 
sau Avipharm + Mumm + Avidress Plus. Folosiţi pentru porumbeii speciali Flugfit sau Blitz Maxi-
craft 
7. Ziua 7 – ÎMBARCARE – Mâncare sport cu supliment de porumb + Oragano Schapfeat + RO200, 
alune (peste 400 km). Apă curată. Folosiţi pentru porumbeii speciali Flugfit, T 13 sau Blitz Maxi-
craft 

ROHNFRIED  - PROGRAM NOU 2009

LECKERSTEIN - minerale 
speciale cu magneziu şi iod

OXIZELL - drojdie naturală. 
Măreşte capacitatea de 
absorbţie a oxigenului, creşte 
metabolismul.

TAUBENGOLD - pentru 
perioada de năpârlire este 
obligatoriu folosirea pentru un 
penaj de calitate

TOP FIT - amestec de vitamine 
şi minerale
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Cea mai puternica si de incredere echipa 

Dr. Dinu Mihai si Nikolaas Gyselbrecht!!! 

 

 
Eu si unul din fratii 

Techavichian 

 

Reprezentant oficial PIPA in Romania  
Reprezentant oficial Fam. Gyselbrecht in Romania 
Reprezentant oficial Marcel Sangers in Romania 

Reprezentant oficial Ad Schaerlaekens in Romania 

Reprezentant oficial Eric Limbourg in Romania 
Reprezentant oficial Mark Vandaele in Romania 

(100% Gaby Vandenabeele) 
 

 
Eu si Nikolaas Gyselbrecht 

 
Eu si Ad Schaerlaekens 

 
Eu si Ludo Classens 

 
Eu si Etienne Meirlene 

 
Eu si Carlo Gyselbrecht  

Eu si Eric Limbourg 
 

Pe langa cei mentionati mai sus, pot intermedia importul de porumbei din Belgia si Olanda de la orice 
crescator, in cele mai avantajoase conditii (siguranta si pret) din tara. Dovada stau sutele de porumbeii 

adusi in ultimii  4 ani, si numerosii crescatori multumiti. 
 Pentru cei mai buni porumbei, pentru ultimele articole, pentru cele mai bune sfaturi veterinare, pentru 
tot ce este nou in lumea columbofila mondiala, pentru cele mai sigure licitatii, acceseaza intotdeauna 

www.pipa.be 
Pentru cei care nu vorbesc engleza, dar doresc sa fie la curent cu ultimele noutati din lumea 

columbofila acceseaza www.porumbeipipa.ro, sectiunea "Noutati". 
 

  Email : dinutzu2@hotmail.com 
  Telefon: 0722675439 






