
O reconhecido plano de suplementos
para criação The Birdcare Company

Daily Essentials3
Calcivet – em pó ou líquido

ProBoost SuperMax
Potent Brew

Feast
Melhor condição física, ideal para a reprodução,

Melhor fertilidade de fêmeas e machos,
Melhor qualidade dos ovos e melhor desenvolvimento das crias.

Estimulação do sistema digestivo e do sistema imunitário
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Suplementos a
usar todo o
ano

Nutrição Alvo

Fase do ciclo Manutenção Preparação Reprodução Aves em Muda

Baixa ModeradaAltaCrescente

2x semana

† Daily 
Essentials3 Diariamente

ProBoost
SuperMax

Diariamente

Potent Brew 1-2 x semana

Suplementos de
Reprodução
(usar em
conjunto com
os anteriores)

Calcivet
1-2x semana

Diariamente Diariamente Diariamente

Feast Diariamente

2

Guia simples de Suplementação

DiariamenteDiariamente Diariamente

1 x semana

Não é necessário

Diariamente
(começando 1 mês

antes da reprodução)

Aumentar
quando surgirem

os ovos para 
3-5x semana1-2x semana

Dividimos a época de criação em quatro fases principais:
Manutenção; Preparação para a reprodução, Reprodução;
e Separação das crias. O principio base é que
conduzimos as aves de uma dieta com um valor
nutricional mais baixo (durante a manutenção) para um
valor mais elevado (na reprodução). Esta mudança
gradual na dieta é um importante estimulante da
reprodução e é conseguida ao longo do periodo de
preparação. Esta alteração gradual da dieta é conseguida
ao longo de seis semanas, mas pode ser mais longa se o
desejar. Este processo evita os tratamentos de “choque
vitaminico”, porque as aves não conseguem armazenar
uma grande quantidade de nutrientes (como as
vitaminas). Além disso é muito mais completo e
abrangente que a simples utilização de suplementos
vitaminicos! Inclui vitaminas, minerais, aminoácidos,
proteina completa e os reconhecidos estimulantes do
sistema imunitário e digestivo exclusivos da The Birdcare
Company.
Se as aves atingirem o estado de reprodução mais cedo
que o esperado simplesmente deve acasalá-los!
Existem muitos beneficios tanto a nível nutricional como

económico em usar os suplementos na comida e é isso
que recomendamos.
Caso não o possa fazer e tenha que usar suplementos na
água pode recorrer ao uso de Daily Essentials 1 ou 2 e o
Fussy Feeder Essentials. Contacte-nos para saber mais
informações.
Para canários, exóticos, e pequenos psitacídeos o uso
das papas  enriquecidas FEAST é a base da dieta de
suplementação. Todos os suplementos são usados nas
papas FEAST para uma melhor eficácia e economia. Para
papagaios e outras aves que consomem sobretudo
verduras, sementes germinadas ou fruta e menos papas,
adicione os suplementos nestes alimentos e inclua o
Flourish nesse conjunto. Utilize Aviclens na água de
bebida e banho para uma higiene perfeita e também na
germinação de sementes. Não misture Aviclens com
Potent Brew ou BioPlus na mesma água, pois destrói
estes probióticos! Desinfecte regularmente as instalações
e acessórios com Avisafe para controlo de fungos,
bactérias e virus. Lembre-se que Guardian Angel é o
principal suplemento nutricional de emergência para
recuperação de aves doentes.

Não é 
necessário
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O plano alimentar para criação da The Birdcare
Company é, sem qualquer dúvida, o mais completo
e eficaz do mundo. É por esse motivo que, além de
ocupar uma importante parte do mercado britânico,
é também exportado para todo mundo. Não só é
completo e equilibrado, como permite aos criadores
controlar o ciclo reprodutivo das suas aves e que
aves adultas controlem as necessidades nutricionais
diárias das suas crias. O único inconveniente é que
envolve uma papa de criação e quatro suplementos,
que são usados em quantidades diferentes em
diferentes alturas do ano. Alguns criadores
consideram esta fórmula demasiado complicada de
seguir.

Por isso, produzimos um sistema mais simples de
utilizar mas que inclui todas as características e
eficácia dos ingredientes únicos que existem no
plano alimentar recomendado. Fazemos duas
alterações chave no sentido em que utilizamos a
tecnologia dos probióticos em pó de BioPlus, em
vez da forma líquida de Potent Brew, e o
suplemento não é usado mais de 5 a 6 dias por
semana, para permitir um dia de paragem na
administração de componentes com Cálcio e
Magnésio.

O novo sistema é chamado EasyBird, um sistema
composto por dois produtos, um para o periodo de
reprodução e outro para o resto do ano.

Durante nove meses no ano, para aves de pequeno
porte, e oito meses para os psitacídeos de médio

grande porte, as nossas aves não estão em
reprodução. Apesar disso, continuam a ter as
mesmas necessidades nutricionais para se
manterem saudáveis, mas não têm as necessidades
nutricionais da produção de ovos e alimentação das
crias em pleno crescimento. As suas necessidades,
em particular de Cálcio e proteínas, são menos
elevadas.

EasyBird Rest, Moult & Show é administrado 5 a 6
dias por semana. É um suplemento para adicionar à
à papa, frutas ou legumes picados ou outros
alimentos. É indicado para todas as espécies desde
fringilídeos, exóticos aos grandes psitacídeos,
passando pelos canários e periquitos.

EasyBird Super Breeder é mais forte do que
EasyBird Rest, Moult & Show em todos os sentidos.
Reproduz as variações naturais das aves em
liberdade quando o a sua dieta melhora
gradualmente antes e durante a época de
reprodução. Aumenta, em particular, os níveis de
proteína e cálcio na alimentação para favorecer a
produção de ovos e estimular um desenvolvimento
rápido e saudável das crias. Aconselhamos os
criadores a reduzirem gradualmente EasyBird Rest,
Moult & Show e introduzirem EasyBird
SuperBreeder ao longo de um period de cerca de
um mês. EasyBird SuperBreeder deve ser utilizado
durante três meses para aves de pequeno porte e
quarto meses para aves de grande porte.

EasyBird
Novidade
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Guardian Angel, o anjo da guarda, fornece um alternativa eficaz à utilização de
antibióticos.É fácil de administrar através da água de bebida ou na comida, por
exemplo na papa, frutas ou legumes frescos.
Guardian Angel é a primeira escolha para aves que apresentem os primeiros sinais
de doença ou debilidade, stress ou em que a desidratação seja o principal
problema. Além da energia de longa duração dos polímeros de glucose e
electrólitos, Guardian Angel contém o nosso sistema único de suporte e
estimulação dos glóbulos brancos (para uma poderosa resposta imunitária), as
bactérias benéficas de efeito probiótico e extracto de alho para estimular ao
máximo a capacidade digestiva.
Guardian Angel é também muito eficaz para aves em transporte, exposição, ou
venda.

Recomendamos Poly-Aid, um alimento de emergência, se a ave está a perder
peso rapidamente e os problemas alimentares e nutricionais (fome) são o maior
problema. Este alimento inclui muito mais do que a energia de longa duração de
Guardian Angel. Essa energia e a grande quantidade de proteinas da alto valor
alimentar evitam que a ave tenha de degradar o seu músculo para manter a sua
temperatura corporal. Contém todos os outros ingredientes incluidos em Guardian
Angel, excepto os probióticos – mas inclui prebióticos à base de extractos de
plantas de criam um ambiente intestinal adequado para as bactérias benéficas.
Poly-Aid pode salvar as aves que pensa estarem condenadas! Também pode ser
usado para melhorar o crescimento das crias menos desenvolvidas. Pode ser
administrado directamente no bico ou, ainda melhor, directamente através de uma
sonda. Incrível!

BioPlus – Probótico avançado em pó com extractos de plantas de efeitos
prebióticos e electrólitos para misturar na água de bebida ou adicionar na papa,
fruta ou legumes frescos. Favorece a função digestiva e intestinal, combate
diarreias e ajuda a uma rápida recuperação das aves após o tratamento com
antibióticos.

Potent Brew – Probiótico avançado enriquecido, semelhante a BioPlus, mas mais
eficaz por ser um probiótico activo, vivo e liquido com enzimas digestivas em meio
ácido. Perfeito para aves que sofrem de diarreia ou arrancam penas. Potent Brew
melhora a fertilidade, a eclosão e estimula a alimentação e desenvolvimento das
crias.

Wheeze-Eeze – Vaporizador anti-bacteriano natural com extractos de plantas para
problemas respiratórios. Vaporizar na sala de criação e/ou adicionar na água de
bebida.

Sondas de alimentação – curvas ou direitas para facilitar a administração directa
de medicamentos ou para alimentação à mão.

Aves Doentes

Guardian Angel

Poly-Aid

Potent Brew

Wheeze-Eeze

Sondas de
alimentação

BioPlus
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A maioria de nós cresceu a ouvir e pensar que o
osso de choco era um excelente suplemento de
cálcio. Confiantes que as nossas aves recebiam a
quantidade suficiente deste mineral essencial, não
reparámos nos sintomas frequentes de carência
alimentar de cálcio. Na verdade é muito difícil para as
aves (e para os outros animais),
absorver o cálcio na forma de pó ou
bloco sólido.
Os sintomas de carência mais
frequentes em aves em fase de
reprodução são fêmeas com problemas
de postura, ovo mole ou “ovo preso”,
fêmeas abatidas e em má condição
geral. Os criadores relatam
frequentemente que as fêmeas estão “chocas”,
cansadas, ou que não conseguem voar bem.
Nenhuma ave alimentada correctamente deve ficar
enfraquecida pela reprodução em cativeiro! Ovos
com casca mole ou fina, crias mortas dentro do ovo e
posturas pequenas são problemas frequentes. Seria
capaz de reconhecer uma postura mais pequena ou
seria apenas mais uma normal? São ainda mais

difíceis de identificar (sem dúvida porque assumimos
que esse comportamento é normal) as aves com
comportamento mais agressivo como consequência
de uma carência alimentar de cálcio. Uma má
formação óssea, com patas deformadas nas aves no
ninho, são um sintoma frequente. Se estudar todos

estes sintomas com atenção, percebe
que muitos deles estão explicados por
uma insuficiência nervosa ou muscular.
O bom funcionamento destes dois
sistemas do organismo depende, em
grande parte, do cálcio.
Calcivet fornece cálcio numa forma de
elevada bio-disponibilidade. A utilização
regular permite evitar todos estes

problemas. Certos criadores ficam satisfeitos com grit
ou osso de choco até que surjam problemas (como,
por exemplo, um ovo mole). Não faz sentido! Com
uma utilização correcta do suplemento, conseguirá
vantagens nas posturas, melhor eclosão e, como
maior vantagem, mais crias. Só o aumento do
número de ovos e crias compensa várias vezes o
custo de Calcivet!

Uma das experiências mais perturbadoras
para o dono de uma papagaio é vê-lo a
arrancar constantemente as penas. Este
comportamento pode ter várias causas,
desde parasitas a deficiências
alimentares, passando por problemas
psicológicos e algumas doenças.
Se não encontrar parasitas,
certifique-se que a ave
recebe uma dieta correcta e
equilibrada de vitaminas,
minerais e proteínas
utilizando Feather-Up e
Potent Brew todos os dias.
Forneça também Calcivet 5
dias por semana ou EasyBird Complete Pet
Supplement juntamente com Potent Brew seis

vezes por semana.
As aves que sofrem de
deficiência de cálcio não podem
assegurar as funções nervosas
apropriadas e parecem “nervosas”
e em stress. Por isso começam,
muitas vezes, a arrancar penas.
Recentemente, um papagaio

cinzento de um dos nossos
clientes, continuava a arrancar
as penas mesmo com a
suplementação recomendada.
Veio-se a concluir que esse

cliente decidiu não fornecer Calcivet mais de
dois dias por semana numa dosagem reduzida.

Quando a quantidade foi corrigida o papagaio
deixou de arrancar as penas!

Cálcio – Um mineral mais importante do que pensa

A sua ave arranca as penas?

Após seis
semanas
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Antigamente, antes das nossas grandes
cidades terem casas-de-banho e esgotos, o
nosso lixo era deitado para a rua. Os germes
existentes nesse lixo apareciam nos rios de onde
retirávamos a àgua para beber. Por isso, é pouco
surpreendente que as epidemias fossem muitos
frequentes.

As nossas aves vivem nas mesmas condições
pouco higiénicas. Defecam na água e comida e,
assim, bebem água e consomem alimentos
contaminados. O seu organismo tem de travar

uma luta constante com estes germes perigosos.
Podemos tornar a vida das nossas aves muito

mais fácil juntando simplesmente Aviclens na
água de bebida. Para ilustrar, contaminámos
estas amostras de água com fezes antes de
juntarmos Aviclens a uma delas para fazer a
comparação. A da esquerda, com Aviclens, está
totalmente limpída e sem germes! A da direita,
sem produto de desinfecção, contém milhões de
germes num simples gota de água!

As sementes também são uma importante
fonte de contaminaçã. Adicionar Aviclens na água
de germinar sementes e para lavar frutas e
legumes garante
uma higiene
perfeita. Desta
forma, conseguirá
produzir sementes
remolhadas ou
germinadas
limpas e
saudáveis, sem
risco de germes
que possam infectar as suas aves.

Utilize Aviclens na última água para passar as
sementes germinadas e ficarão frescas e limpas
durante mais tempo depois de colocadas nos
comedouros.

Uma limpeza mais fácil e económica
O primeiro desinfectante/limpeza do mundo. Avisafe elimina os
fungos, bolores, virus e bactérias. Avisafe é extremamente seguro,
não enferruja os metais e tem um aroma agradável. É um produto
altamente económico e que reduz o trabalho de limpeza e
desinfecção.
Avisafe é um produto concentrado para diluir e vaporizar ou para
deixar mergulhado durante cinco minutos. Não é necessário limpar
ou enxaguar. Diluido, Avisafe permanece activo durante seis meses,
e é muito económico de utilizar.

Acabe com os depósitos viscosos
e algas com utilização de Aviclens!

Higiene da Água
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Feast Seca, é uma papa alimentar seca
enriquecida para fringilídeos, canários,
exóticos, periquitos, caturras e outros
psitacídeos, branca sem qualquer
coloração artificial, especialmente
indicada para canários de cor. Não tem
qualquer efeito na coloração das suas
aves, como as papas com ovo e
colorações artificais! Esta é a papa usada
ao longo dos anos por numerosos
campeões na Grã-Bretanha, Holanda,
Bélgica e também em Portugal.
Com um aroma natural contém 16% de
proteina de alto valor alimentar, enriquecida com

vitaminas, minerais aminoácidos e
extractos de ervas de efeito
prebiótico.

Feast Insectivoros é uma papa
alimentar semi-húmida enriquecida
indicada para insectívoros e
pequenos exóticos, que contém
insectos e crustáceos desidratados,
como moscas de água, conchas,
dáfnias e larvas de insectos. Muito
apreciada por exóticos como os
diamantes australianos e africanos. 

As nossas papas alimentares e para insectívoros contém vários ingredientes pouco comuns e muito eficazes como
“Flourish”, os nossos extractos de ervas de efeito prebiótico que estimulam a saúde, seleccionados pela sua capacidade
específica de combater uma grande quantidade de problemas, como a coccidiose. Estes extractos, por outro lado,
proporcionam um ambiente digestivo e intestinal favorável ao desenvolvimento de bactérias benéficas, que estimulam o
sistema imunitário e competem com os microorganismos patogénicos que provocam problemas.

Plano de suplementação
Quer saber o que fazer, epóca após época, para fornecer às suas aves todas as vantagens dos nossos
suplementos? Porque cada caso é um caso, o nosso Plano Alimentar Personalizado calcula, por si, exactamente o
que será necessário. Esse cálculo é feito segundo a espécie e quantidade de aves que tem, e as datas em que
começa a sua época de criação.
Pode encontrar esse plano na nossa página e mais informações na nossa página: www.birdcareco.com/portugues
Pode fazer ou alterar este plano através do Excel. Se precisar de ajuda, contacte-no para podermos criar o seu
Plano Alimentar Personalizado.
Muitos criadores consideram este plano muito útil. Aqui está um email que recebemos:
“Um amigo criador recebeu da vossa parte um programa completo de preparação dos seus pássaros para a época
de criação de 2001, com um programa da utilização dos vossos produtos e as quantidades bem determinadas de
cada um. Após apenas uma semana de utilização disse-me que já vê uma evolução na saúde das suas aves. Estou
muito interessado em utilizar os vossos produtos com um programa de alimentação adaptado às minhas aves e
criação.”

The Birdcare Company
21-22 Spring Mill I/Est, Avening Rd, Nailsworth,
Glos., GL6 0BS, United Kingdom.
Tél: 00 44 1453 834302 Fax: 00 44 1453 834302
advice@BirdcareCo.com
www.BirdcareCo.com/portugues

Gold Label Feast é uma papa alimentar semi-húmida enriquecida indicada para todos os tipos de aves, desde
pequenos canários e exóticos a psitacídeos. A sua estrutura semi-húmida permite uma utilização fácil e não se estraga
quando está disponível na gaiola. Enriquecida com vitaminas, minerais, aminoácidos e extractos de ervas com efeito
prebiótico, tem um gosto e aroma de aniz, muito agradável, que as aves adoram. Contém 16% de proteina de alto valor
alimentar.

Papas de criação e alimento para insectívoros



Novos produtos 
The Birdcare Company

Um novo sistema com dois produtos, mais simples de utilizar
mas com toda a eficácia e qualidade reconhecida dos nossos ingredientes únicos.

EasyBird Super Breeder para a fase de reprodução e EasyBird Rest Moult & Show para o resto da época.

* Um suplemento completo numa única embalagem *
* Ideal para criadores com pouco tempo ou criadores principiantes *

* Para facilitar a vida do criador *
* Fornecer 5 a 6 dias por semana *

* Adicionar na papa, frutas e legumes ou sementes humedecidas *
* Indicado para todas as espécies: canários, exóticos, fringilideos, periquitos e psitacídeos *

* Muito económico *

EasyBird
SUPER
BREEDER

EasyBird
REST, MOULT
& SHOW

EasyBird
COMPLETE PET
SUPPLEMENT

EasyBird
Super Breeder

Para a reprodução

EasyBird
Rest, Moult & Show
Para o resto da época

EasyBird
Complete Pet

Para aves de estimação

Calcivet Powder

www.BirdcareCo.com/portugues
advice@BirdcareCo.com
Tel: + 44 1453 835330
Lamentamos, mas não falamos Português
Portuguese leaflet January 2011   © The Birdcare Company 2011

Novidade

Suplemento de cálcio em pó
Suplemento para prevenção e tratamento do raquitismo, pernas
arqueadas, picacismo e deficiências de cálcio.
Melhora a qualidade da plumagem, postura e qualidade dos ovos.

* Mais fácil de utilizar com a papa
* Fonte de cálcio única de elevada bio-disponibilidade
* Contém vitamina D3 para facilitar a absorção
* Pode ser adicionado na papa de criação ou alimentos frescos
* 44% mais barato que Calcivet liquido
* Duas vezes mais concentrado que Calcivet liquido


