
OP EEN NATUURLIJKE MANIER GEZONDERE DUIVEN EN RECUPERATIE BEVORDEREND

ONE LOFT RACE
MASTER FORMULE

111
HEALTH & ENERGY

OLR

11
HEALTH & ENERGY

OLR

BLUE1.live



Onze unieke BLUE N°1 oplossing is een baanbrekend supplement dat een positieve 

invloed heeft op het stimuleren van de immuniteit en de prestaties van uw duiven.

Het is een aanvullende vloeibare antioxidant die speciaal is ontwikkeld voor de 

veeleisende omgeving van One Loft Races. U zal aangenaam verrast zijn 

door de resultaten na slechts een paar dagen gebruik!

WAT IS BLUE N°1?

Kan helpen om 
het afweersysteem 

van de duif te 
stimuleren

Kan werkzaam zijn 
tegen bacteriën op 

een natuurlijke 
manier

Kan een positieve 
invloed hebben op de 

conditie van de duif 
waardoor deze langer 

kan doorvliegen

Kan het gebruik 
van antibiotica en 

medicijnen aanzienlijk 
helpen verminderen

HOE WERKT BLUE N°1?

ZICHTBARE EFFECTEN BINNEN DE KORTSTE TIJD

ROZE
BORSTVLEES

GLANZENDE
VEREN

UITSTEKENDE
MEST



Vanaf de start van het seizoen is het de verantwoordelijkheid van de verzorger om de duiven in supervorm te 

krijgen. Goede trainingen creëren een betere basisconditie en daarmee zullen de duiven sneller de finish bereiken.

BLUE N°1 is ontwikkeld om van begin tot eind aan de behoeften van OLR te voldoen.

VERVOER

Met duiven van over de hele we-

reld en de risico‘s van de snelle 

verspreiding van verschillende 

virussen, kunnen liefhebbers 

vertrouwen op BLUE N°1 als 

eerstelijns verdediging om de 

duiven direct vanaf de verzame-

ling te behandelen. BLUE N°1 

kan vele vormen van bacteriën 

verlagen en de opname van 

voedingsstoffen verbeteren, 

zodat de duiven gezonder en 

sterker worden met de dag.

TRAINING

De intense druk van OLR-

trainingen kan ondermaatse 

duiven snel uitputten en 

schema‘s verstoren. BLUE N°1 

is geformuleerd om te helpen 

veerkrachtigere duiven te creë-

ren die snellere hersteltijden en 

een betere algehele gezondheid 

verkrijgen.

WINNEN

Bij OLR draait alles om winnen! 

Meer duiven behalen de finishlijn 

als je investeert in het dagelijks 

gebruik van BLUE N°1. 

CREËERT EEN POSITIEF EFFECT 
OP HET ENERGIELEVEL EN
BEVORDERT DAARMEE HET 
VLUCHT RESULTAAT 

GEEFT EEN ENORME 
BOOST AAN HET HER-
STEL VAN DE DUIF NA 
GROTE INSPANNING 

ZAL DUS KOSTENBESPAREND 
ZIJN EN GEEFT U VEEL MINDER 
ZORGEN OM DE GEZONDHEID 
VAN UW DUIVEN

VERMINDERD 
AANZIENLIJK HET 
GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA 
EN MEDICIJNEN  

VOEG HET SUPPLEMENT 
SIMPEL TOE AAN HET DAGELIJKSE                                                                                                          
DRINKWATER OF VOER 

EENVOUDIG IN 
GEBRUIK, ALLES-IN-
EEN-PRODUCT                      

VOORDELEN VOOR OLR-MANAGERS

TOEKOMSTIGE KAMPIOENEN IN TOPVORM HOUDEN

ALLES-IN-ÉÉN PRODUCT



EEN WERELDWIJDE PRIMEUR - ONTWORPEN MET OLR IN GEDACHTEN
BLUE N°1 is het eerste en ENIGE all-in-one ‚super supplement‘ dat speciaal ontwikkeld is voor de behoeften 

van duiven voor One Loft Races.

De formule - die 2 jaar in test en ontwikkeling was - is baanbrekend op het gebied van gebruiksgemak en 

zichtbaar snel resultaat voor jonge duiven en kostenefficiënt voor OLR-management.

Met slechts ÉÉN krachtige oplossing, dagelijks gemengd in water of voer , kunt u binnen enkele dagen 

meerdere voordelen zien. Uw duiven zullen veel gezonder, veerkrachtiger en levendiger worden. 

Herhaling van ziekte zal worden verminderd. BLUE N°1 zal het verzorgen van uw duiven een stuk 

eenvoudiger maken en de zorgen over hun gezondheid wegnemen.

G.G.M. van den Berg-Ouwerling l Leidsekade 23 l NL-2266 BH 
Leidschendam  Nederland l Tel.: +31 70 3273802 l www.atis-benzing.nl

EENVOUDIG IN GEBRUIK  -
ONGELOOFLIJKE RESULTATEN 

KAN HELPEN VOOR 
EEN SNELLERE 
RECUPERATIE 

KAN HELPEN MET DE 
WEERSTAND TE 
VERHOGEN 

KAN HELPEN BIJ DE 
SPIJSVERTERING

 
BLUE N°1 is een supplement speciaal 
ontworpen voor de behoeften van One 
Loft Race duiven.


