
www.Birdcareco-shop.com/nederland

THE BIRDCARE COMPANY is een divisie van Calinnova Ltd.

Afleveringskosten bedragen €7,80 voor alle bestellingen

Bestelinstructies:  U moet uw naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, de bestelde artikelen, 
hoeveelheid, prijs en wijze van betalen samen met het totaalbedrag van uw bestelling vermeerderd met de 
afleveringskosten up uw bestellijst vermelden. Afleveringskosten bedragen €7,80 voor alle bestellingen. 

Wij behouden ons het recht voor tot prijswijzigingen indien wij door omstandigheden hiertoe genoodzaakt 
zijn. 

Card bestellingen kunnen gedaan worden per telefoon, post of E-mail.

Verzending:  Kleine pakketten worden verzonden met Royal Mail Air Mail, levertijd ongeveer zeven 
werkdagen.  Betaalde bestellingen gedaan voor 14 uur ‘s-middags (nederlandse tijd) worden normaal 
gesproken nog dezelfde dag verzonden.  

Betaalmogelijkheden: -  Betaaling is bij voorbaat via overschrijving van het verschuldigde 
totaalbedrag in Euro op bankrekening nr. IBAN: DE 77 7604 0061 0511 8393 00, BIC: 
COBADEFFXXX bij de Commerzbank Nürnberg, ten name van Calinnova Ltd.

Stuur uw bestelling samen met uw betalinginformatie naar: 
THE BIRDCARE COMPANY 
Units 21 + 22, Spring Mill Industrial Estate,  
Avening Road, Nailsworth, Glos. GL6 0BS, Engeland. 
Tel: 0044-1453-835330
E-mail: sales@BirdcareCo.com

mei 2018
(Dutch/Belgian Consumer)

Prijslijst Nederland en België 

Last significant price increase May 2018



Produkt Beschrijving 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

500 ml € 15.50

1 litre € 29.60

50 ml € 7.45
100 ml € 11.40
250 ml € 18.50
500 ml € 32.90

1 litre € 57.50
5 litre € 228.30

40 g € 3.60

80 g € 4.80

300 g € 14.80

900 g € 29.80

5 kg € 115.00

Prachtvinken etc 18 g € 10.20
Vinken, kanaries 16 g € 10.20
Grasparkieten, valkparkieten en valkachtigen (o.a. 
smelleken)

14 g € 11.70

Valkparkieten, amazone- en grijze roodstaartpapegaaien, 
valken

12 g € 16.10

Ara's/kakatoes/haviken/havikachtigen 8 g € 26.10

Aviclens
Houdt het drinkwater hygiënisch schoon.  Ideaal voor 
gebruik met kiemzaad.  Zeer economisch in gebruik!

Avisafe

Wereldleider in schoonmaak en desinfectie. Doodt 
zwammen, gisten, schimmels, virussen en bacteriën. Zeer 
veilig in gebruik, prettige geur, niet corrosief, biologisch 
afbreekbaar.

BioPlus
Probiotic met kruiden prebiotics, elektrolyten, vitaminen en 
mineralen.

Verpak'g

g € 13.90

Calcivet vloeibaar

Vloeibaar calciumsupplement voor broedende en 
opgroeiende vogels.  Verbetert de kwaliteit van veren en 
van eierschalen, voorkomt en behandelt rachitis, kromme 
poten, plukken van eigen veren en calciumtekort.

BirdPark 
Essentials

Super geconcentreerde mix van vitaminen, aminozuren en 
kruiden voor gebruik in zoo's, vogelparken, kwekers met 
vele vogels.

Blast-Off AntiMite

Calcium, magnesium en vitamine D3 supplement dat wordt 
toegevoegd aan eivoer of vers voer.  Tweemaal zo sterk als 
Calcivet liquid en veel gemakkelijker toe te voegen aan 
eivoer en vers voer.  Maakt het gemakkelijker voor mensen 
die een druk leven leiden.

Recht 
Kropnaalden/ 

Gebogen 
Kropnaalden

Birdy Finect
Unieke natuurlijke formule die zowel mijten en eitjes in de 
kooi en de vogels doodt

Anti insectenmiddel in poedervorm. Voor gebruik op de 
vogels. Bevat natuurlijke, actieve ingrediënten.

Calcivet Powder 
(poeder – op voer)

250



Produkt Beschrijving Euro

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

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

50 g € 6.20
100 g € 8.70
400 g € 18.20

1 kg € 35.40
5 kg € 147.50

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

Feather-Up
Rui hulp. Met multivitaminen, "Rapisorb" mineralen, 
aminozuren en eiwitten. Toevoegen aan voeding.

EasyBird - Rest, 
Moult & Show

Voor vogels buiten van het broedseizoen. Combineert de 
ingrediënten van Daily Essentials3, Calcivet Powder, 
BioPlus en een kleine hoeveelheid ProBoost SuperMax. 
Uitgebreide aanvulling allemaal in 1 pot; voorkomt 
zwaarlijvigheid en alle belangrijke tekorten.

EasyBird - Super 
Breeder

Voor het broedseizoen.  Dit is in alle opzichten sterker dan 
EasyBird Rest, Moult & Show. Kwekers wordt geadviseerd 
EasyBird Rest, Moult & Show af te bouwen en EasyBird 
SuperBreeder in te voeren gedurende de periode van 
ongeveer één maand. Zal jaarlijks ongeveer 3 maanden 
voor kleine vogels worden gebruikt en 4 maanden voor 
grotere papegaaien.

Daily Essentials3

Daily Essentials1 Wateroplosbare multivitaminen en "Rapisorb" mineralen.

Daily Essentials2 10 x sterker dan Daily Essentials 1.  Wateroplosbaar.

Toevoegen aan eivoer of fruit. Bevat multivitaminen, 
"Rapisorb" mineralen en aminozuren.

EasyBird - 
Complete Pet 
Supplement

Geef uw huiskamervogel de zorg en voeding die nodig zijn 
voor een goed en gezond leven. Uitgebreide aanvulling 
(vitaminen en minerlien inclusive calcium) allemaal in 1 pot, 
ideaal voor vogelhouders die het druk hebben of die 
beginners zijn. Voorkomt zwaarlijvigheid en alle belangrijke 
tekorten. Over vers voer, eten voor mensen of bevochtigd 
eivoer strooien.

Verpak'g



Produkt Beschrijving Euro

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

Fussy Feeder 
Essentials

Voor vogels gewend (verslaafd) aan voeding vnml. 
bestaande uit zonnebloempitten, etensresten en ander zgn. 
"junkfood".

100 g € 10.60

40 g € 13.70
80 g € 21.50

300 g € 53.50
100 g € 9.80
400 g € 18.80
1.5 kg € 55.30

100 g € 9.90
400 g € 23.90
1.5 kg € 77.00

1 ml € 0.40
€ 2.50

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
100 g € 8.00
360 g € 18.90
900 g € 40.10
1.5 kg € 65.20

5 kg € 181.50

Raptor Breeder 
Essentials

Multivitaminen en mineralen op calcium basis, met 
"Rapisorb" mineralen voor valken en haviken.  Om de 
broedresultaten te verbeteren.

400 g € 22.40

100 g € 9.60
400 g € 18.70

40 g € 9.60
80 g € 13.30

300 g € 27.90
1 kg € 48.30

Raptor Essentials
Multivitaminen en mineralen op calcium basis, met 
"Rapisorb" mineralen voor valken en haviken.

Noodvoeding.  Geeft vogels een nieuwe kans!

Pipeten van 1ml
Ideaal voor het meten van kleine hoeveelheiden van 
vloeistofen.

ProBoost 
SuperMax

Eiwitten, vitaminen en mineralen voor een goede conditie 
van het verenpak, betere gezondheid en groei van de 
jongen en betere vruchtbaarheid.

10 x 1ml

Stimuleert de groei van de jongen.  Herstelt de darmflora. 
Voor zieke en gestresste vogels. Houdbaarheid 4 
maanden.

Verpak'g

Guardian Angel

Poly-Aid

Compleet supplement voor gebruik in water of op voeding 
voor zieke - of vogels die in een stress situatie verkeren.

Spark
1e hulp voor vogels.  Gebruik dit wanneer uw vogels er niet 
gezond uitzien.  Ook voor vogels die lijden aan stress of 
ingezonden worden naar shows.

Flourish
Kruidenmengeling met vitamine C te bevordering van de 
gezondheid.

Formula Plus

Insect Essentials
Vitaminen en mineralensupplement met Calcium voor 
insekteneters.

Toevoeging voor handvoeding, supplement ter voorkoming 
van ziekten, bevordert een maximale groei en veder 
produktie. Voorkomt gewichtsverlies en stress tijdens het 
spenen van de jongen.

Potent Brew

Pigeon Essentials
Kompleet samengesteld supplement voor het hele jaar 
door.  De basis van onze duiven lijn.



(Dutch/Belgian Consumer)

Produkt Beschrijving 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

360 g € 10.80
1.5 kg € 34.90

6 kg € 87.60
360 g € 10.80
1.5 kg € 34.90

6 kg € 87.60

Verrijkt eivoer, bevat kruidenextracten bekend omwille van 
de prebiotics, antiprotozoa en bevorderende werking van 
het  immuunsysteem.  Ter bevordering van het broeden, 
groottrekken van jongen en een goede gezondheid.              
Gold Label Feast

Eivoer Feast

Golden Tropic 
Small & Active

Complete nectar voeding voor  kolibries, zonnevogels, 
brilvogels en alle andere kleine vogels die nectar eten.

Verpak'g

OPGELET: Feast enkel te verkrijgen in winkels of op beurzen niet per postorder.

Voor handelaren informatie bezoek onze webpage: www.Birdcareco-shop.com/nederland

Eivoer Feast

Verrijkt eivoer, bevat kruidenextracten bekend omwille van 
de prebiotics, antiprotozoa en bevorderende werking van 
het  immuunsysteem.  Ter bevordering van het broeden, 
groottrekken van jongen en een goede gezondheid.              
Vinken en Kanaries Natuur Feast                                         
Parkieten Fruitsmaak Feast

Insectivore Feast

Golden Tropic Lori 
Nectar

Verrijkt eivoer, bevat insecten en schaaldiertjes, 
kruidenextracten bekend omwille van de prebiotics, 
antiprotozoa en bevorderende werking van het  
immuunsysteem.  Voor gezondheid het hele jaar door.

Compleet nectar voer voor Lori’s, en andere parkietsoorten 
met een borsteltong.
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Produkt Beschrijving Euro

1 ml € 1.10
5 ml € 1.30

10 ml € 1.40
20 ml € 1.70

Voor handopfok van grote jongen (catheter tip) 60 ml € 5.10

300 g € 13.10
900 g € 26.30

Wheeze-Eeze 
geconcentreerd

Wheeze-Eeze geconcentreerd te verdunnen (10 ml per 100 
ml water)

50 ml € 22.75

Wheeze Eeze RTU
Klaar voor gebruik. Ademhalingsspray op basis van 
natuurlijke kruiden extracten met de uitwerkings 
eigenschappen vergelijkbaar met een anti-biotica.

250 ml € 20.70

50 ml € 7.45

100 ml € 10.50

Coxoid Bestrijding van coxidiose 112 ml € 11.40

Harkaverm Vloeibare wormmiddel tegen rondwormen en haarwormen 100 ml € 15.70

Ivermectin
Bestrijding van mijten in vorm ‘Spot-On’.   0.1% voor kleine 
vogels

10 ml € 28.10

MegaCare Behandeling voor het spijsverteringsystem 200 ml € 27.00

Acox Bestrijding van coxidiose

Spuiten

Voor exact toedienenvan vloeistoffen, handopfok of
gebruik samen met kropnaalden

Verpak'g

Triumph! Vlucht supplement


