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Chlorella  pyrenoidosa x 1000 Urtica dioica

Urtica-Chlorella Mineral Mix    
Mineraalmengsel met hoogwaardige grit-, schelpen-, kiezel- en 
kleiproducten, aangevuld met planten en olierijke zaden.  Het unieke aan 
Urtica Chlorella Mineral Mix is de toevoeging van brandnetel en Chlorella.

• Brandnetel (botanische naam= Urtica Dioica) staat bekend om zijn bloedzuiverende 
en antiallergische eigenschappen. Het bevordert de afscheiding van zuren en 
afvalstoffen uit de spieren. 

• De zoetwateralg Chlorella staat op zijn beurt bekend om het hoge gehalte aan chlorofyl 
en heeft een eiwitgehalte van 60%. Deze eiwitten dragen bij aan de spieropbouw van 
uw duiven.

• Dit in combinatie met de grit- en kleiproducten en kleine en vetrijke zaken met een 
hoog benutbaar eiwitgehalte (koolzaad, lijnzaad, cardy, sesamzaad,…) maakt Urtica 
Chlorella Mineral Mix tot een zeer veelzijdig product.

Gebruiksaanwijzing:

•  Kweek, sport en ruiseizoen: dagelijks tot 10% van het dagrantsoen
•  In rustperiodes:  dagelijks tot 5% van het dagrantsoen

Ingrediënten:

Kalkhoudende zeeschelpen, roodsteen, maagkiezel, koolzaad, lijnzaad, witte 
sorghum ´dari´, kanariegraszaad, saffloerzaad, rijst, sesamzaad, gele millet, witte 
millet, rode sorghum, calciumcarbonaat, natriumchloride, mungobonen,  gepelde 
haver, tarwe, maisgluten, mais, tarweglutenvoer, brandnetel, chlorella, gist, sojaolie, 
dicalciumfosfaat, rijsteiwit, lecithine.

Calcium 14,00 %
Fosfor 0,16 %

Natrium 0,60 %
Lysine 0,18 %

Methionine 0,10 %

Grit-en mineraalmengelingen zijn essentieel voor een optimale vertering en het verhogen van de effectiviteit van de opname van 
voedingsstoffen uit het voer door de maalwerking van de spiermaag. Vandaar de noodzaak van het  verstrekken van voldoende grit-en 
mineraalmengeling op alle tijdstippen van het jaar.

Daarnaast voorzien grit-en mineraalmengelingen de duif van de nodige bouwstoffen zoals  mineralen (calcium, fosfor, magnesium, 
natrium, kalium en chloor) en sporenelementen (ijzer, koper, mangaan, zink, jodium, selenium). Mineralen en sporenelementen zorgen 
onder meer voor de ontwikkeling van de spieren, het beendergestel, de huid en de veren en hebben een belangrijke rol in verschillende 
lichaamsprocessen. 
Door het bijvoederen van één of meerdere van onze perfect uitgebalanceerde grit-en mineraalmengelingen zorgt u ervoor dat u alle 
noodzakelijke mineralen aan uw duiven ter beschikking kan stellen.


