
Menos de 2 kg

2 kg e mais

Envio:

português Tabela de Preços Maio 2018                                                   
(Portugal Consumer)

- As encomendas são enviadas no dia útil seguinte à recepção do pagamento.            
O prazo de entrega é de 14 dias.

Instruções de encomenda:
- Por favor envie os dados de encomenda para:

Account name: Calinnova Ltd

BNP Bank IBAN: FR76 3000 4005 4000 0100 7947 181   

BIC: BNPAFRPPQUE                         

E-Mail: sales@BirdcareCo.com

- Veja acima para os custos de entrega

The Birdcare Company

- Caso pretenda enviar a sua encomenda por email deve indicar o seu Nome, 
Morada, nome do produto, tamanho, (ex. Calcivet 500ml, Aviclens 250 ml), 
quantidade, preço, valor total e modo de pagamento.

THE BIRDCARE COMPANY is a division of Calinnova Ltd

Whilst every effort is made to maintain prices we reserve the right to alter them at any time if 
circumstances change. 

Custos de Entrega em todas as encomendas

Modo de Pagamento: 

21/22, Spring Mill Industrial Estate,
Avening Road, Nailsworth, Glos. GL6 0BS.

- Por transferência bancária em conta:

- Custos de entrega: Menos de 2 kg € 11,50 ou 2 kg e mais € 19,00 em todos os 
pedidos

Lamentamos, mas não falamos Português

€11,50

€19,00

Last significant price increase May 2018



Produto Descrição Euro
50 ml € 6.95

100 ml € 8.80

250 ml € 14.00

500 ml € 22.80

1 litre € 35.30

100 ml € 5.60

500 ml € 13.40

1 litre € 20.90

40 g € 6.40

100 g € 9.70

400 g € 26.50

1 kg € 54.40

100 g € 18.20

400 g € 49.80

1 kg € 105.90

50 ml € 7.45

100 ml € 11.40

250 ml € 18.50

500 ml € 32.90

1 litre € 57.50

40 g € 3.60

80 g € 4.80

300 g € 14.80

900 g € 29.80

Waxbills etc 18 g € 10.20
Finch/canary 16 g € 10.20
Budgie/cockatiel/merlins 14 g € 11.70
Cockatiel/amazon/greys/falcons 12 g € 16.10
Macaw/cockatoo/Harris hawk 8 g € 26.10

50 g € 7.60
100 g € 10.30
400 g € 26.80

1 kg € 51.40
100 g € 35.80
300 g € 84.10

BioPlus

Probiótico liofilizado, prebiótico, vitaminas comp. B et 
electrólitos .  Estimulante reprodutivo, promove um bom 
funcionamento do aparelho digestivo.  Boa vitalidade e 
crescimento das crias.

BirdPark Essentials
Fórmula de alta concentração de vitaminas, minerais, 
aminoácidos e ervas seleccionadas. Para grandes 
colecções, Zoos e Parques de aves.

Blast-Off AntiMite
Pó repelente, para utilização emaves.  Ingredientes 
activosnaturais.

Aviclens

Desinfectante da água de bebida e banho.  Seguro após 
ingestão, não afecta o tracto digestivo, evitando a 
contaminação da água e propagação de microorganismos.  
Não é compatível em conjunto com o Potent Brew ou 
Bioplus.

Avisafe
Desinfectante biodegradável para gaiolas e instalações. 
Ampla acção desinfectante sobre vírus, bactérias e fungos.  
Diluição de 1:50 a 1:100.

Daily Essentials2 Forma mais concentrada de Daily Ess.1.  Solúvel na água.

Calcivet ON FOOD 
Powder

Cálcio, magnésio e vitamina D3 para adicionar na papa ou 
alimentos frescos.

250 g € 13.90

Crop tubes - 
curved and straight 

available

Daily Essentials1
Vitaminas e minerais de elevada absorção em forma 
solúvel. Deve ser usado apenas se não for possível o uso 
do Daily Ess.3

Colloidal Silver Alternativa aos antibióticos. 250 ml € 13.50

Emb.

Calcivet

Cálcio de elevada bio-disponibilidade, Magnésio e Vitamina 
D3.  Controle dos níveis de cálcio, melhoria da qualidade e 
número de ovos.  Desenvolvimento ósseo das crias, 
melhoria da saúde geral das aves reprodutoras.



Produto Descrição Euro
50 g € 6.20

100 g € 8.70
400 g € 18.20

1 kg € 35.40
50 g € 7.50

100 g € 10.40
300 g € 20.90

1 kg € 39.90
100 g € 10.40

300 g € 20.90

1 kg € 39.90

100 g € 11.80

300 g € 31.00

1 kg € 67.70

50 g € 6.90

100 g € 10.20

300 g € 21.50
40 g € 7.70
80 g € 10.10

300 g € 23.00
1 kg € 43.20

30 g € 9.10

90 g € 16.30

300 g € 35.10

100 g € 10.60

360 g € 23.10

1 kg € 42.10
360 g € 10.80
1.5 kg € 34.90
40 g € 13.70

80 g € 21.50

300 g € 53.50
Harkaverm Liquid wormer for roundworm and hairworm 100 ml € 15.70
Harkanker For Trichomoniasis 10 x 4 g € 23.80

100 g € 9.80
400 g € 18.80
1.5 kg € 55.30

Daily Essentials3
Suplemento vitaminico, com minerais de elevada absorção 
e amino-ácidos para uso na comida.

EasyBird - Rest, 
Moult & Show

EasyBird Rest Moult & Show é o suplemento combinado 
mais completo para aves fora da reprodução.

Formula Plus

Suplemento para adicionar a papas de criação àmão. 
Contém nutrientes naturais, prebióticos paramelhorar a 
eficiência alimentar, o crescimento,saúde e facilitar a 
separação das aves criadas.

Feather-Up
Suplemento vitamínico para mudas difíceis.  Para usar em 
conjunto com o Calcivet e Potent Brew nos casos mais 
exigentes.

Insect Essentials
Vitaminas e minerais específicos para insectívoros. Contém 
cálcio adicional.

Fussy Feeder 
Essentials

Suplemento alimentar para aves com dietas à base de 
girassol, papas alimentares e outros alimentos viciantes .

Golden Tropic Lori 
Nectar

Lori - para alimentação de loris e outras espécies de médio 
e grande porte.

Guardian Angel
Suplemento completo para aves em stress ou doentes. 
Probióticos, enzimas, vitaminas, minerais, electrólitos e 
energia de longa duração.

Flourish
Mistura de ervas pré-bióticas (promotores de saúde) e 
vitamina C. Para aves que não consomem FEAST ou 
necessitam de um estimulante de saúde adicional.

EasyBird - Super 
Breeder

EasyBird Super Breeder é o suplemento combinado mais 
completo para aves em reprodução.

EasyBird - 
Complete Pet 
Supplement

EasyBird Complete Pet Supplement é o suplemento
combinado mais completo para aves de estimação.

Emb.



Produto Descrição Euro
Ivermectin 0.1% in a dropper bottle for small birds. 10 ml € 28.10

Megacare pack Tratamento de Avian Gastric Yeast (Megabacteria) 200 ml € 27.00

250 g € 8.30

900 g € 22.20

100 g € 9.90
400 g € 23.90
1.5 kg € 77.00
40 g € 11.30
80 g € 16.90

300 g € 31.60
50 ml € 9.65

100 ml € 16.10
250 ml € 33.50
500 ml € 64.60

250 g € 8.30

900 g € 22.20

400 g € 23.90

1.5 kg € 78.80

100 g € 8.00
360 g € 18.90
900 g € 40.10
1.5 kg € 65.20
400 g € 22.40
1.5 kg € 56.20
100 g € 9.60
400 g € 18.70
1.5 kg € 55.80
40 g € 9.60
80 g € 13.30

300 g € 27.90
1 kg € 48.30

300 g € 13.10
900 g € 26.30
50 ml € 22.75

100 ml € 46.70

250 ml € 20.70

500 ml € 33.80

Poly-Aid
Nutrição de emergência para aves doentes.  Para situações 
em que as aves não estão a comer.

Raptor Breeder 
Essentials

Aves de rapina. Estimulante reprodutivo.

Raptor Essentials
Aves de rapina. Suplemento vitaminico, com minerais de 
elevada absorção e amino-ácidos para uso na comida.

Poultry Essentials
Fórmula de alta concentração de vitaminas, minerais, 
aminoácidos e ervas seleccionadas, aves de capoeira.

Pigeon CalciBoost 
Powder

Cálcio de elevada bio-disponibilidade, Magnésio e Vitamina 
D3.  Controle dos níveis de cálcio, melhoria da qualidade e 
número de ovos.  Desenvolvimento ósseo das crias, 
melhoria da saúde geral das aves reprodutoras.

Poultry CalciBoost 
Powder

Cálcio de elevada bio-disponibilidade, Magnésio e Vitamina 
D3.  Controle dos níveis de cálcio, melhoria da qualidade e 
número de ovos.  Desenvolvimento ósseo das crias, 
melhoria da saúde geral das aves reprodutoras.

Pigeon Essentials
Suplemento vitaminico, com minerais de elevada absorção 
e amino-ácidos para uso na comida.

ProBoost 
SuperMax

Suplemento de elevado valor proteíco (84% PB). Vitamina 
E. Estimulante reprodutivo, melhores níveis de crescimento.

Wheeze Eeze RTU
Mistura de ervas seleccionadas em spray.   Facilita a 
respiração e previne problemas do tracto respiratório.

Triumph! Pombo suplemento de Corrida.

Wheeze Eeze 
Concentrate

Concentrado.  Facilita a respiração e previne problemas do 
tracto respiratório.

Spark
Tónico para situações de stress. Electrólitos, vitaminas e 
fontes de energia de longa duração.

Potent Brew
Probiótico, prebiótico e enzimas digestivas em solução 
ácida. Estimulante reprodutivo, bom funcionamento 
digestivo.  Boa vitalidade e crescimento das crias.  

Emb.



Produto Descrição Euro
1 kg € 6.00

5 kg € 22.50

1 kg € 4.95

5 kg € 20.95

1 kg € 7.70

5 kg € 33.95

Feed products - Different order conditions apply!

Orders for feed items listed on this page incur different delivery charges to our supplements 
products.

Supplements orders will incur the delivery charges shown on the front page.

However , if there is a part box of feed (i.e. under 25kg) and all the supplements can fit in it and 
be under the maximum weight allowed, no extra delivery will be charged for them.

DELIVERY: €19,00 charge per 25kg, or part thereof , net weight  of food products.

Emb.
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Gold Label Feast
Papa alimentar semi-húmida, enriquecida com vitaminas, 
minerais e ervas prebióticas.

Feast

Papa alimentar seca branca , enriquecida com vitaminas, 
minerais e ervas prebióticas. 
Finch/Canary/Budgerigar/Parakeet - Natural and Fruit and 
Parrot Fruit.

Insectivorous Feast
Papa semi-húmida para insectívoros, com insectos e 
crustáceos. (23% PB).


