
Jest u papug i kanarków środkiem do 
stosowania pro�laktycznego i leczniczego 
w razie wystąpienia  silnych infekcji 
bakteryjno-wirusowych. Ze względu na 
unikalny skład zawierający skoncentrowany 
wyciąg z czosnku, wyciąg z jeżówki 
purpurowej i korzeń żeńszenia. Posiada silne 
właściwości bakterio- i wirusobójcze oraz 
przeciwpierwotniacze. Jest bardzo dobrze 
tolerowany przez papugi i kanarki.

SKŁAD:
wyciąg z czosnku pospolitego, wyciąg 
z żeń-szenia, wyciąg z jeżówki purpurowej, 
witamina B2

WSKAZANIA:
• profilaktycznie 1 x w tygodniu
• rekonwalescencja po przebytych 
 chorobach
• w trakcie toczącej się w stadzie infekcji 
 (wspomaga leczeniu antybiotykami)

DAWKOWANIE:
1 ml na szklankę wody 2 x w tygodniu.

Jest preparatem prebiotycznym nowej 
generacji, działającym stymulująco na 
rozwój naturalnej �ory bakteryjnej przewo-
du pokarmowego. Usprawnia procesy 
wchłaniania substancji odżywczych, rozwija 
i regeneruje nabłonki jelit.

SKŁAD:
jedno- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych, 
cynk

WSKAZANIA:
• stymuluje wzrost naturalnej flory 
 bakteryjnej
• wpływa na wzrost kosmków jelitowych 
 zwiększając powierzchnię 
 absorpcyjną jelita
• usprawnia pracę jelit
• poprawia apetyt

DAWKOWANIE:
1 ml na szklankę wody. W okresie odchowu 
młodych 2 x w tygodniu. Profilaktycznie 
w okresie spoczynkowym 1 x w tygodniu.

Jest preparatem, który stosuje się u papug i kanarków oraz ptaków ozdobnych przy 
występowaniu biegunek o różnej etiologii. Zawarte w składzie substraty ziołowe działają 
silnie bakteriobójczo i ściagająco.

SKŁAD:
wyciąg z lebiodki pospolitej (oregano), wyciąg z glistnika, tymol, tanina

WSKAZANIA:
• przy wszelkiego rodzaju biegunkach przez 5-6 kolejnych dni
• możliwość stosowania podczas leczenia antybiotykami

DAWKOWANIE:
1ml na szklankę wody.

ALIVIR PREBIOX

SALMOSTOP

Jest bardzo dobrej jakości zakwaszaczem, 
zawierającym mieszaninę kwasów organicz-
nych. Poprzez zakwaszanie wody pitnej 
hamuje rozwój patogennych bakterii, 
wirusów oraz grzybów w przewodzie 
pokarmowym ptaków.

SKŁAD:
kwas mrówkowy, kwas propionowy, kwas 
ortofosforowy, kwas cytrynowy, potas, sód, 
magnez.

WSKAZANIA:
• brak apetytu
• biegunki
• po kuracji antybiotykowej przez kilka dni

DAWKOWANIE:
1/2 ml na szklankę wody 2 x w tygodniu. 
Przy intensywnej biegunce podawać przez 
5 dni z rzędu.

Ecto Protect działa na wszystkie pasożyty 
zewnętrzne, piórojady, świerzbowce, 
kleszcze, wszoły. Ecto Protect jest źródłem 
przyjaznych dla środowiska naturalnych 
biopestycydów, nieszkodliwych dla motyli, 
pszczół i innych owadów zapylających. 
Jednocześnie dostarcza najsilniej działającej 
substancji owadobójczej pochodzenia 
roślinnego. Z powodzeniem może być 
stosowany u ptaków bez żadnych negatyw-
nych skutków w celu niszczenia pasożytów 
zewnętrznych.

SKŁAD:
ekstrakt z cynamonowca cejlońskiego, olejek 
miętowy, olejek z drzewa herbacianego, 
olejek z miodli indyjskiej, olejek geraniowy

WSKAZANIA:
• profilaktyka oraz walka z pasożytami 
 zewnętrznymi ptaków
• walka z pasożytami bytującymi 
 w pomieszczeniach hodowlanych

DAWKOWANIE:
1ml na szklankę wody.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rozpylać z odległości 15 cm pod skrzydła 
ptaka lub w zakamarki pomieszczeń 
hodowlanych. Ze względu na cykle 
rozwojowe pasożytów preparat należy 
stosować raz na 3-4 tygodnie. W przypadku 
silnej inwazji pasożytów preparat można 
stosować co dziennie przez kilka dni.

ECTO PROTECT ACID ACTIV

Stworzone
dla profesjonalistów!

Produkty posiadają rekomendację 
i są polecane przez:

K A T A L O G  P R O D U K T Ó W

ExoticMedic  
41-940 Piekary Śl., ul. Bytomska 223 
tel. +48 32 767 88 13  •  info@taubenmedik.pl
www.exoticmedic.pl

www.egzota.pl

OKRES LĘGOWY
W zależności od gatunków ptaków przypada na miesiąc luty, marzec. 

Stopniowe wydłużanie dnia świetlnego wpływa u ptaków pobudzająco. W tym okresie 
wskazane jest podawanie wysokiej jakości karmy, zawierającej substytuty pochodzenia 
zwierzęcego jak i witaminy, aminokwasy i dodatki mineralne. To wszystko wpływa pozytywnie 
na wzajemne zainteresowanie się sobą i zwiększa chęci u ptaków do” parzenia się”.
W okresie przygotowania do lęgów zalecamy podawanie:
2 x w tygodniu VIGORAN MINERAL i VITAFORMU

OKRES WYSIADYWANIA JAJ
U ptaków rozpoczyna sie w momencie złożenia jaj przez samicę. 

W trakcie wysiadywania musimy dostarczyć ptakom bardzo dobrej jakościowo karmy 
wzbogaconej o aminokwasy, mikroelementy i witaminy. 

Do diety przeznaczonej na okres odchowu zalecamy podawanie: 
3 x w tygodniu VITAFORMU i 1 x w tygodniu DETOXU

OKRES PIERZENIA PTAKÓW
U młodych i starych ptaków to czas albo tworzenia pierwszej okrywy piórowej bądź 
zmiany ze starej okrywy na nową.

Oprócz dobrej jakości karmy wskazane jest podawanie w diecie pokarmowej aminokwasów 
zawierających siarkę jak i cholinę.

Zalecamy wtedy podawanie: 
2 x w tygodniu VITAFORMU i 2 x w tygodniu SEDACHOLU PLUS

OKRES SPOCZYNKOWY
To czas kiedy ptaki „odpoczywają” od lęgów, pierzenia itd.

Ważna wtedy jest profilaktyka prozdrowotna. 

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo infekcji zalecamy podawać: 
2 x w tygodniu ACID ACTIV, 2 x w tygodniu PREBIOX,  1 x w tygodniu ALIVIR,

1 x w tygodniu IMMUNOSTYMIN 

1 x  na dwa tygodnie warto podać FUNGIXAZOL  celem ograniczenia 
infekcji grzybiczych oraz megabakteriozy.

1 x  w miesiącu proszę podać TRICHOCOX aby nie dopuścić do kokcydiozy.

Pozostałe preparaty w zależności od objawów 
stosować według wcześniej załączonej informacji.



Jest to bardzo bogaty w witaminy 
i aminokwasy preparat stworzony specjalnie 
dla kanarków i papug. Zawiera on zarówno 
witaminy rozpuszczalne w wodzie 
i tłuszczach jak i cały szereg aminokwasów 
egzo- i endogennych. Już kilkudniowa 
kuracja tym preparatem poprawia kondycję 
i wigor u ptaków, korzystnie wpływając na 
egzystencję i żywotność kanarków i papug.

SKŁAD:
wyciąg z glistnika jaskółcze ziele, wyciąg 
z lebiodki pospolitej (oregano), witamina A, 
witamina B1, witamina B2, witamina B5, 
witamina B6, witamina B9, witamina B12, 
witamina D3, witamina E, witamina K3, 
alanina, arginina, kwas asparaginowy, kwas 
glutaminowy, glicyna, histydyna, hydroksy-
lizyna, hydroksyprolina, izoleucyna, leucyna, 
lizyna, metionina, fenyloalanina, prolina, 
seryna, treonina, tyrozyna, walina.

WSKAZANIA:
• uzupełnienie niedoborów
 aminokwasowo-witaminowych
• rekonwalescencja po przebytych
 chorobach
• w trakcie pierzenia – ze względu na
 zawartość aminokwasów siarkowych

DAWKOWANIE:
1 ml na szklankę wody 2 x w tygodniu.

VITAFORM

Zwalcza trichomonadozę i kokcydiozę 
Trichocox to zbilansowany zestaw 
składników ograniczający występowanie 
zakażeń bakteryjnych oraz inwazji pierwot-
niaków. Skutecznie ogranicza rozwój 
i namnażanie rzęsistków i kokcydiów 
u papug i kanarków.

SKŁAD:
karwakrol, aldechyd cynamonowy, wyciąg 
z czosnku pospolitego,wyciąg z glistnika, 
wyciąg z lebiodki pospolitej (oregano), 
wyciąg z glistnika, olejek eteryczny z drzewa 
herbacianego

WSKAZANIA:
• pro�laktycznie celem zapobiegania 
 inwazji pierwotniaków w stadzie 
 1 x w miesiącu przez 2 dni

DAWKOWANIE:
1ml na szklankę wody.

TRICHOCOX

Detox nefri to nowa wzbogacona receptura 
oparta na wieloletnich doświadczeniach 
w żywieniu ptaków. Większa zawartość 
substancji czynnych pozwala na pełniejszą 
ochronę wątroby oraz nerek. Stosowany 
zapobiegawczo, Detox zapewnia lepszą 
przemianę materii. Przywraca sprawność 
funkcjonalną nerek, przyspiesza pasaż treści 
jelitowej, pobudza sekrecję enzymów oraz 
ułatwia trawienie tłuszczy.

SKŁAD:
wyciąg z pokrzywy zwyczajnej, wyciąg 
z mniszka lekarskiego, wyciąg z �ołka 
trójbarwnego, wyciąg z ostropestu 
plamistego, wyciąg z nawłoci

WSKAZANIA:
• Detox przeznaczony jest do podawania 
 u ptaków ozdobnych
• stymulacja układu odpornościowego
• wystąpienie zaburzeń czynności wątroby 
 i nerek (silnie osłania i regeneruje pracę 
 wątroby oraz nerek)
• zatrucia pokarmowe
• zatrucia toksynami
• najlepiej podawać go profilaktycznie 
 1 x w tygodniu a w przypadku zaburzeń
 pracy wątroby aż do ustąpienia objawów 
 chorobowych

DAWKOWANIE:
1ml na szklankę wody.

DETOX NEFRI

Preparat ziołowy, przeciwgrzybiczy do 
stosowania u papug i kanarków wykazujący 
silne działanie bójcze wobec grzybów 
z rodzaju Aspergillus spp. i Candidia spp. 
Doskonała skuteczność tego preparatu 
wynika z jednoczesnego zastosowania jodu, 
mieszaniny naturalnych olejków 
eterycznych, ekstraktu z glistnika oraz 
witaminy A.

SKŁAD:
wyciąg z glistnika jaskółcze ziele, olejek 
z sosny zwyczajnej, olejek z drzewa 
herbacianego, witamina A, jodek potasu

WSKAZANIA:
• podawany profilaktycznie 1 x w tygodniu 
 zapobiega powstawaniu grzybicy

DAWKOWANIE:
1 ml na szklankę wody.

FUNGIXAZOL

Produkt nowej generacji silnie stymulujący 
procesy odpornościowe. Ze względu na 
swój unikalny skład pobudza on i aktywuje 
układ odpornościowy do walki z patogena-
mi u ptaków.

SKŁAD:
wyciąg z jeżówki purpurowej, wyciąg 
z goździkowca wonnego, wyciąg z dziurawca 
zwyczajnego, wyciąg z żeń-szenia, eugenol, 
witamina B9, witamina E, selen

WSKAZANIA:
• po przebytych chorobach celem 
 pobudzenia odporności 3 x w tygodniu
• profilaktyczne, po to aby nie dopuścić 
 do infekcji bakteryjno-wirusowych 
 1 x w tygodniu

DAWKOWANIE:
1 ml na szklankę wody.

IMMUNOSTYMIN

Produkt poprawiający płodność u kanar-
ków, papug i innych ptaków ozdobnych 
oraz uzupełniający niedobory minerałów 
niezbędnych przy tworzeniu skorupki jaj. 
Najlepiej stosować go przed okresem 
łączenia w pary przez kilka dni. Stymuluje 
on produkcje hormonów płciowych.

SKŁAD:
wyciąg z żeń-szenia, witamina E, witamina B9, 
witamina D, wapń, fosfor, magnez

WSKAZANIA:
• poprawa płodności u kanarków, papug 
 i innych ptaków ozdobnych
• uzupełnia niedobory mineralne
• okresy wystaw (zwiększa żywotność 
 i energię u ptaków)

DAWKOWANIE:
1 ml na 1 szklankę wody.

VIGORAN MINERAL

Preparat ukierunkowany do walki ze 
schorzeniami górnych dróg oddechowych 
u papug, kanarków i ptaków ozdobnych. 
Jego działanie jest dwufazowe: działa silnie 
bakteriobójczo poprzez zawarte w prepara-
cie składniki i wykrztuśnie rozpuszczając 
zaległą wydzielinę i powodując jej szybkie 
wydalanie z organizmu. Orniform działa 
stymulująco na układ odpornościowy oraz 
ma właściwości przeciwzapalne.

SKŁAD:
wyciąg z jeżówki purpurowej, wyciąg 
z tymianku, wyciąg z żywotnika, wyciąg 
z bluszczyku kurdybanka, witamina C, 
witamina E, witamina B9, tymol

WSKAZANIA:
• zwalczanie infekcji dróg oddechowych 
 w jej początkowej fazie
• stymulacja układu odpornościowego
• najlepiej podawać go profilaktycznie 
 1 x w tygodniu a w przypadku infekcji 
 przez 6-7 dni

DAWKOWANIE:
1 ml na szklankę wody.

ORNIFORM

To naturalny preparat przeciwrobaczy, który u papug i kanarków działa na pasożyty wewnętrz-
ne (nicienie, glisty, tasiemce). Charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością działania.

SKŁAD:
tymol,  ekstrakt z glistnika, ekstrakt z omanu, ekstrakt z bylicy piołunu, ekstrakt z czosnku

WSKAZANIA:
• profilaktyka przeciwpasożytnicza u papug, kanarków i ptaków ozdobnych
• stosować 2 x do roku w tym na 3 tygodnie przed parowaniem

DAWKOWANIE:
1 ml na szklankę wody.

VORM STOP

Wspomaga pierzenie i formowanie zdrowe-
go upierzenia o wysokiej elastyczności. 
Odpowiednia suplementacja w okresie 
pierzenia jest szczególnie istotna, ponieważ 
niedożywienie i niedobory prowadzą do 
defektów w budowie pióra. Zaniedbania 
w tym okresie hodowlanym mają charakter 
nieodwracalny aż do następnego pierzenia. 
Zawarte w produkcie zioła wspomagają 
pracę skóry i stymulują tworzenie przez nią 
wytworów (w tym przypadku piór). 
Dodatkowo działają wzmacniająco oraz 
regulują gospodarkę mineralną organizmu. 

SKŁAD:
cholina, lizyna, biotyna, wyciąg ze skrzypu 
polnego, witamina A, witamina B2, wyciąg 
z pokrzywy zwyczajnej

WSKAZANIA:
• podczas pierzenia
• podawać go w czasie pierzenia 
 2-3 razy w tygodniu

DAWKOWANIE:
1 ml na 1 szklankę wody.

SEDACHOL PLUS


