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BEYERS CONDITION & CARE

Energy Oil Koudgeperste oliemix  uit lijnzaadolie, levertraanolie, visolie, 
sojaolie, koolzaadolie, arachideolie verrijkt met lecithine (33%) en vitamine E

• Bevat een evenwichtige combinatie van zeer hoogwaardige oliën (plantaardige en dierlijke), die bijzonder 
rijk zijn aan de essentiële vetzuren linol- en linoleenzuur, afgestemd op de behoefte van duiven. 

• Lecithine zorgt er voor dat vetstoffen aanwezig in het bloed gemakkelijker en sneller kunnen 
worden omgezet in energie.

• Lecithine is rijk aan choline, hierdoor helpt het leververvetting te voorkomen.
• Leverancier van extra energie voor de vluchten en ter bevordering van de vorming van een zacht 

verenpak in de rui.
• Verrijkt met Vitamine E.  Een vet oplosbare vitamine dat werkt als antioxidant en zo de cellen, 

weefsels en organen beschermt tegen ‘vrije radicalen’. Als antioxidant verhoogt het de geslachtsdrift 
en verbetert daarmee het kweekresultaat.

Gebruiksaanwijzing: 15 ml / 1 kg voer
• Sport-en ruiseizoen :  1 à 2 dagen per week (sport: liefst 1 à 2 dagen voor de inkorving)
• Kweekseizoen:  vanaf 14 dagen voor het koppelen tot na het leggen van de eieren: 
  3 x per week.
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Toegevoegde waarde van een oliemix?
Oliemix als bijkomende energiebron.
Bij fysieke prestaties van langere duur schakelen duiven over van koolhydraatverbranding naar vetverbranding. Vetten vormen de belangrijkste 
energiebron voor langere afstandsvluchten. Vetverbranding levert ook dubbel zoveel energie op dan koolhydraat- en eiwitverbranding bij 
duiven. Een oliemix verhoogt dus de  energiewaarde van de voeding. Niet eender welke oliemix is hiervoor even geschikt. De verhouding 
tussen de essentiële vetzuren* linolzuur (Omega-6) en linoleenzuur (Omega-3) en de aanwezigheid van lecithine bepalen mee de kwaliteit 
van de oliemix als conditieverhogend preparaat.
Essentiele vetzuren*: onverzadigde vetzuren die levensnoodzakelijk zijn voor een goede gezondheid en die via de voeding dienen opgenomen te worden. Zij verhogen ondermeer 
de weerstand, verbeteren de zenuw-en hersenfuncties en zorgen voor een betere vederkwaliteit.

Oliemix voor een optimale verhouding Omega-3/ Omega-6 vetzuren.
De meeste granen en zaden bevatten te weinig Omega-3 vetzuren. Vandaar dat een kwalitatieve oliemix opgebouwd moet zijn met 
plantaardige oliën die extra Omega-3 vetzuren aanleveren (bv lijnzaadolie, raapzaadolie, soya-olie, arachidolie) en dierlijke oliën met een 
hoog gehalte Omega-3 vetzuren (bv levertraanolie, visolie)

Toevoeging van lecithine als emulgator om vetstoffen beter te verteren en als transporteur van vetten in het lichaam.
Door de afwezigheid van een galblaas en dus galvloeistof bij duiven en de onoplosbaarheid van vetten in water is er een emulsie nodig 
zodat vetten kunnen verteerd worden in de dunne darm. Lecithine vervult deze rol als emulgator en dient dus via de voeding aan duiven te 
worden aangeleverd. Soya, zonnebloempitten en raapzaad bevatten relatief hoge concentraties lecithine, maar zijn niet in elke mengeling 
voldoende aanwezig of de opname ervan door duiven is soms te gering. Lecithine zorgt er ook voor dat vetstoffen aanwezig in het bloed 
gemakkelijker en sneller kunnen worden omgezet in energie.

Olie mix als leverancier van vitamine en mineralen. 
Alle basisoliën – ook draagoliën genoemd – zijn koudgeperst, onbewerkt en 100% zuiver en bevatten 
nog alle vitamines en mineralen. Van belang is dat de olie koud geperst wordt. Alle plantaardige oliën 
die niet nadrukkelijk als koudgeperst geëtiketteerd zijn, zijn energetisch dood en worden tevens 
gauw slecht (ranzig).

Verrijkt met vitamine E
Vitamine E is een vet oplosbare vitamine, werkt als antioxidant en beschermt zo de cellen, weefsels 
en organen tegen ‘vrije radicalen’. Als antioxidant verhoogt het de geslachtsdrift en verbetert daarmee 
het kweekresultaat.

400 ml 

SPORT moulting


