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De kracht van Probiotica 
   

   
Refona levert vanaf nu deze producten die ontwikkeld zijn door de bekende microbioloog Aldert Hiemstra. In de 
duivenwereld is deze man bekend om zijn kennis en goede producten. Een probioticum is een levend microbiologisch 
voedingssupplement, dat de gezondheid van de gastheer bevordert, door het microbiële evenwicht in de darmen te 
verbeteren Deze middelen worden ook voor humaan 
gebruik toegepast met prima resultaten. Het zijn volledig biologische middelen en zijn ongevoelig voor 
resistentie. 
Het lichaam van de vogel wordt in optimale balans gebracht, waardoor ziektekiemen geen kans meer krijgen. 
Deze ziektekiemen zorgen regelmatig voor vetering en ontlastingsproblemen, zoals dunne mest. Hierdoor  
worden de dieren zwak, leveren slechte prestaties en vallen sneller uit. Met Bio Balans en Bio Balans Plus heeft u 
een gouden combinatie en zult u in staat zijn om alle ziekteverwekkers snel te elimineren. 

 
   

   
Aantasting Oplossing Te gebruiken 

   
t Geel Bio Balans Plus 3 dagen 7 ml Bio Balans Plus per liter drinkwater en daarna 
  en 4 dagen 3 ml. De kuur eventueel een keer herhalen 
  Bio Balans  50 ml Bio Balans per liter drinkwater gedurende een week 
Coccidiodes Bio Balans Plus 1e dag 7 ml Bio Balans Plus per liter drinkwater. De 2e dag  
  en 50 ml Bio Balans per liter drinkwater. Daarna gedurende 4-6 
  Bio Balans  dagen dit om en om herhalen 
Worminfecties Bio Balans Plus 1e dag 7 ml Bio Balans Plus per liter drinkwater. De 2e dag  
  en 50 ml Bio Balans per liter drinkwater. Daarna gedurende 4-6 
  Bio Balans  dagen dit om en om herhalen. Na 10 dagen de kuur herhalen. 
Paratyfus en Bio Balans Plus 5-6 dagen 50 % water met 50 % Bio Balans te drinken geven. 
Salmonella en Daarna 1 dag 7 ml Bio Balans Plus in het drinkwater. Daarna 
  Bio Balans  de Bio Balans geleidelijk afbouwen naar 10 ml per liter. 
E-coli Bio Balans 2 dagen 50 ml Bio Balans per liter. Daarna in 4 dagen  
    geleidelijk afbouwen naar 10 ml per liter. 

 
 

 
Verpakking 
Bio Balans is verkrijgbaar in 1000 ml en Bio Balans Plus in 250 ml. 
 
Bewaarcondities 
Koel, donker en vorstvrij bewaren 


