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Stimuleaza 
imunitatea si 

rezistenta 
porumbeilor

Poate ajuta la 
reducerea 
bacteriilor

repede și natural, 
cu efect blând

Poate avea un impact 
pozitiv asupra

performanței de zbor 
și reduce

timpul de recuperare

Ajuta la reducerea 
administrarii de 
medicamente 
convenționale

Soluția noastră unică BLUE N°1 este un supliment inovator care ar putea avea un 

impact pozitiv în creșterea imunității și a performanței porumbeilor tăi voiajori.

Este un SUPLIMENT lichid, antioxidant, care a fost special dezvoltat pentru mediul 

solicitant al concursurilor de tip columbodrom. Vei fi placut surprins de rezultate 

dupa doar cateva zile de administrare!

CE ESTE BLUE N°1?

CUM FUNCTIONEAZA BLUE N°1?

EFECTE VIZIBILE DUPA CATEVA ZILE DE LA ADMINISTRARE

MUSCULATURA 
ROZ

PENAJ 
MATASOS

EXCREMENTE 
OMOGENE



De la colectare până la antrenament și ulterior, pana la momentul concursurilor, este responsabilitatea 

managerului să mențină porumbeii în formă maxima și să le ofere cele mai bune șanse de a se intoarce in 

conditii optime de la concursuri.

BLUE N°1 este dezvoltat pentru a servi nevoilor managerilor de columbodroame de la colectarea porumbeilor si 

pana la cursa finala.

TRANSPORT

Cu porumbei primiți din toată 

lumea și riscurile răspândirii 

rapide a diferiți viruși, managerii 

se pot baza pe BLUE N°1 ca primă 

linie de apărare pentru a începe 

tratarea porumbeilor imediat 

de la colectare. BLUE N°1 poate 

reduce multe forme de bacterii 

și îmbunătățește absorbția 

nutrienților, astfel încât porumbeii 

să devină mai sănătosi și mai 

puternici pe zi ce trece.

ANTRENAMENTE

Presiunile intense ale 

antrenamentelor si concursurilor 

pot epuiza rapid porumbeii și 

pot perturba programele de 

zbor. BLUE N°1 a fost conceput 

pentru a putea ajuta porumbeii 

sa devina mai rezistenți, 

reducand timpii de recuperare și 

mentinand in conditii optime 

starea de sanatate a 

porumbeilor.

PREMII

Concursurile cu porumbeii 

înseamnă să câștigi! Veți vedea 

mai mulți porumbei ajungând 

rapid la linia de sosire atunci 

când utilizati BLUE No.1 cu 

regularitate.

PORUMBEII VOR PASTRA O 
FORMA DE VARF PE TOATA 
DURATA CONCURSURILOR

STIMULARE SI 
RECUPERARE 
RAPIDA

ECONOMIE DE TIMP SI 
COSTURI DE ADMINISTRARE

VA REDUCE 
ADMINISTRAREA DE 
ANTIBIOTICE ȘI 
MEDICAMENTE

ADAUGATI ACEST SUPLIMENT IN 
APA DE BAUT, ZILNIC

UȘOR DE FOLOSIT, 
TOTUL INTR-UN 
SINGUR PRODUS

BENEFICII PENTRU MANAGERII 
CONCURSURILOR OLR

MENTINEREA VIITORILOR CAMPIONI ÎN FORMA DE VARF

O SOLUTIE REVOLUTIONARA COMPLETA



PRIMUL PRODUS CONCEPUT SPECIAL PENTRU DOMENIUL 
COLUMBODROAMELOR

BLUE N°1 este primul și SINGURUL „super supliment all-in-one” dezvoltat special pentru nevoile porumbeilor 

voiajori de la columbodroame.

Aceasta formula, dezvoltata si testata timp de 2 ani, deschide noi principii  în ceea ce privește ușurința în utilizare și 

administrare, cu rezultate rapide pentru porumbeii tineri și eficientizarea costurilor pentru managementul cresca-

toriilor tip columbodrom si nu numai.

Cu o singură soluție puternică, amestecată zilnic în apă sau furaj, este posibil să observați multiple beneficii în 

doar câteva zile. Porumbeii pot fi mult mai sănătoși, mai rezistenți și mai vibranti decât inainte. De asemenea, 

reapariția bolilor ar putea fi mult mai redusă. BLUE N°1 îți va acorda mai mult timp ca manager, pentru a nu-ți mai 

face griji pentru porumbeii tăi.
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ADMINISTRARE USOARA – 
REZULTATE INCREDIBILE

STIMULEAZA SI 
INTARESTE REZISTENTA

AJUTA LA 
IMBUNATATIREA DIGESTIEI

AJUTA LA RECUPERAREA 
RAPIDA IN SITUATII DE STRES

BLUE N°1 este un supliment natural,  
special conceput pentru porumbei, 
cu aplicabilitate in columbodroame.




