




Ceea ce ne leagă pe toți este aceeași pasiune: porumbeii. 

Din dragoste pentru ei și grijă pentru voi, prieteni dragi, am conceput această 

linie de produse: CEST PHARMA. 

Un porumbel sănătos va fi  întodeauna un motiv de fericire 

pentru crescătorul său. Hai sa fi m fericiți împreună ! 
                  

What binds us together is sharing the same passion: pigeons. From love for 

them and care for you, dear friends, we designed this line of products: CEST 

PHARMA. A healthy pigeon will always be a reason for 

happiness for his breeder. Let’s be happy together!                  



Pîslă Daniel
1 Național As Fond Palmares 2017

1 Național As National Palmares 2017

1 Național General Palmares 2017

TopForm este un produs 

excepțional, care chiar 

merită folosit !



Performanțe sportive mărite, epuizare 
musculară minimă și recuperare rapidă.
Indicații: Produsul este indicat 
porumbeilor supuși unui efort fi zic 
deosebit. Compoziția combină cei mai 
importanți nutrienți de care organismul 
are nevoie în perioadele de antrenament, 
concursuri și de refacere
Conține: Sorbitol, Carnitină clorhidrat, 
Betaină, Clorură de colină, Sulfat de 
Magneziu, D-Panthenol
Administrare: Viteză/demifond: 
2-3ml/1 litru apă; Fond: 3-4ml/ 1 
litru apă; Maraton: 4-5ml/ 1 litru apă; 
Năpârlire: 2ml/ 1 litru apă, de 2-3 ori pe 
săptămână. 

Increased fl ight performances, minimal 
muscle burnout and fast recovery.
Indications: For racing pigeons 
undergoing great physical effort. The 
product combines the most important 
nutrients necessary for pigeons during 
training, races and recovery.
Composition: Sorbitol, Carnitine 
hydrochloride, Betaine, Choline chloride, 
Magnezium sulfate, D-Panthenol
Administration: Middle distance: 2-3ml/ 
1 liter water; Long distance: 3-4ml/ 
1 liter water; Marathon: 4-5ml/ 1 liter 
water; Moulting: 2ml/ 1 liter of drinking 
water 2-3 times a week.

Top Form

250ml



Sursă concentrată de energie pentru 
porumbei voiajori, care asigură 
performanțe ridicate la concursuri. 
Indicații: Carbohidrații asigură un aport 
energetic substanțial, atât pe termen 
scurt, cât și pe termen lung. Vitamina C 
este un antioxidant puternic, ce înlătură 
starea de oboseală și susține regenerarea 
țesuturilor.
Compoziție: Maltodextrină, Fructoză, 
Glucoză, Carbohidrați esențiali, Vitamina 
C
Administrare: 10g la 1 litru de apă, 
la sosirea din concursuri, după un 
antrenament intens și 1-3 zile înainte 
de îmbarcare, în funcție de distanță. A 
se administra împreună cu Electrolit sau 
Cestasol.

Concentrated source of energy for racing 
pigeons that ensures top performances 
in races.
 Indications: Carbohydrates with slow 
and fast absorption provide substantial 
energy for short and long term. Vitamin 
C is a strong antioxidant which removes 
fatigue and supports tissue regeneration. 
Composition: Maltodextrin, Fructose, 
Glucose, Essential carbohydrates, 
Vitamin C 
Aministration: 10g per 1 liter of drinking 
water when arriving from races, after 
intensive training and 1-3 days before 
basketing (depending on the distance). 
To be taken with Electrolit or Cestasol.

Cest Energy

300g



Sursă concentrată de energie pentru 
porumbei.
Indicații: Carbohidrații asigură un aport 
energetic substantial, atât pe termen 
scurt, cât și pe termen lung. Vitamina C 
este un antioxidant puternic ce înlătură 
starea de oboseală și susține regenerarea 
țesuturilor.
Conține: Maltodextrină, Fructoză, G 
lucoză, Carbohidrați esențiali, Vitamina C
Administrare: 2 tablete per porumbel la 
îmbarcare pentru energizare și 2 tablete 
per porumbel la sosire și a doua zi pentru 
recuperare rapidă.

Concentrated source of energy for 
pigeons.
Indications: Carbohydrates with slow 
and fast absorption provide substantial 
energy for short and long term. Vitamin 
C is a strong antioxidant with removes 
fatigue and supports tissue regeneration. 
Composition: Maltodextrin, Fructose, 
Glucose, Essential carbohydrates, 
Vitamin C
Administration: 2 tablets per pigeon on 
basketing day and 2 tablets on the arrival 
day and next day for fast recovery.

Energy Tab

50 Tablets



Tonic general și recuperator 
Indicații: Tonic general și recuperator 
după concursuri. Glucoza este un 
carbohidrat cu absorbție rapidă, care 
asigură o excelentă recuperare după 
concursuri, iar Vitamina C este un 
puternic antioxidant, care înlătură stare 
de oboseală și susține  regenerarea 
țesuturilor.  
Conține Glucoză, Vitamina C.
Administrare: 10g/2 litri de apă de băut, 
a doua zi.

General tonic and recovery
Indications: General tonic and recovery 
after a race. Glucose is a fast absorption 
carbohydrate that ensures a quick 
recovery after a race and Vitamin C, a 
strong antioxidant, removes fatigue and 
sustains tissue regeneration.
Composition:  Glucose, Vitamin C.
Administration: 10g /2 liters of drinking 
water.

Gluca Cest 

300g



Pudră rehidratantă cu electroliți și 
glucoză pentru porumbei.
Indicații: Pentru restabilirea echilibrului 
electrolitic și a nivelului de pH din sânge, 
prevenirea deshidratării și accelerarea 
recuperării după concurs. Se recomandă 
administrarea împreună cu CestEnergy 
sau GlucaCest pentru o mai bună 
pregătire pentru etapă și recuperare 
după concurs.
Conține: Glucoză, Clorură de sodium, 
Bicarbonat de sodium, Clorură de potasiu
Administrare: 5g/ 1 litru apă, 2 zile 
înainte de concurs și 2 zile după concurs

Rehydrating powder with electrolytes and 
glucose for pigeons.
Indication: For restoring electrolytic 
balance and blood pH level, dehydration 
prevention and fast recovery after the 
race. Recommended to be used together 
with CestEnergy or GlucaCest for a better 
preparation before the race and recovery 
after fl ight.
Composition:  Glucose, Sodium chloride, 
Sodium bicarbonate, Potassium chloride
Administration: 5g/ 1 liter of drinking 
water, 2 days before the race and 2 days 
after the race

Electrolit

300g



Supliment nutritiv cu electroliți, minerale 
și dextroză pentru porumbei.
Indicații: Pentru porumbei voiajori, înainte 
și după efort. Acest produs combină cei 
mai importanți nutrienți, necesari pentru 
porumbei în timpul antrenamentului, 
curselor și recuperării.
Compoziție: Dextroză, Glicerină, Clorură 
de sodiu, Propilen glicol, Clorură de 
potasiu, Clorură de calciu, Clorură de 
magneziu
Adminstrare: Concursuri: 15ml/1 litru 
apă înainte și după concurs, amestecat 
cu Cest Energy; Reproducere:  2 linguri/ 
1litru apă/ zi, timp de 5 zile consecutive; 
Creșterea condiției fi zice: 15ml/1 litru 
apă, de 2 ori pe săptămână.

Increased fl ight performances, minimal 
muscle burnout and fast recovery
Indications: For racing pigeons 
undergoing great physical effort. The 
product combines the most important 
nutrients necessary for pigeons during 
training, races and recovery. 
Composition: Dextrose, Glycerin, Sodium 
chloride, Propylene glycol, Potassium 
chloride, Calcium chloride, Magnesium 
chloride.
Administration: Races: 15ml/1 liter 
water after the race mixed with Cest 
Energy; Breeding: 2 tablespoons/  1 liter 
water / day, during 5 days consecutive ; 
Fitness/endurance: 15 ml/ 1 liter water, 
twice week;

CestAsol

1000 ml



Supliment nutritiv cu o compoziție 
echilibrată de vitamine și aminoacizi 
estențiale pentru porumbei. 
Indicații: Pentru prevenirea carențelor 
de vitamine și aminoacizi, în situații de 
stres (cauzate de vaccinări, îmbolnăviri, 
transport, umiditate sau temperaturi 
excesive) și îmbunătățește rata de 
conversie a hranei.
Administrare: 3ml per 2 litri apă de băut.

Nutritional supplement with a balanced 
composition of vitamins and amino acids 
essential for racing pigeons.
Indications: Vitamins and amino acids 
defi ciencies, stress situations (caused 
by  vaccination, diseases, transport, 
extreme humidity and temperature) and 
it improves food conversion rate. 
Administration: 3ml per 2 liters of 
drinking water.

Vit Amino

250ml



Drojdie de bere, dextroză și vitamina C 
Indicații: Drojdie de bere, dextroză 
și vitamina C este un produs natural 
de excepție pentru porumbei voiajori, 
cu o valoare biologică ridicată, care 
îmbunătățește starea de sănătate, crește 
condiția fi zică și forma acestora. Drojdia 
de bere este bogată  în proteine și 
aminoacizi esențiali, iar dextroza asigură 
necesarul de carbohidrați cu absorbție 
rapidă. Vitamina C, care e puternic 
antioxidant, ajută la înlăturarea stării de 
oboseală și susține regenerarea celulară.
Compoziție: Drojdie de bere, Dextroză, 
Vitamina C
Administrare: o lingură la 1kg boabe, 
umectate în prealabil cu Garlic Oil 
& Lecithin CestPharma. În perioada 
concursurilor se administrează în ziua 
sosirii, resprectiv a doua zi. În perioada 
de reproducție, năpârlire și repaus se 
administrează de 1-2 ori  pe săptămână.

Brewer`s yeast with Dextrose and Vitamin C 
Indications: Brewer`s yeast with Dextrose 
and Vitamin C is an exceptional product 
for racing pigeons, with a high biological 
value, which improves general health 
and promotes good physical condition. 
Brewer`s yeast is rich in proteins and 
essential amino acids and Dextrose 
ensures the need for fast absorption 
carbohydrates. Vitamin C is a strong 
antioxidant which removes fatigue and 
sustains cellular regeneration.
Composition: Brewer’s yeast, Dexstrose, 
Vitamin C
Administration: 1 spoon for 1kg feed, 
moisted with Garlic Oil&Lecithin Cest 
Pharma. During racing season administer 
on the arrival day and next day. During 
reproduction, moulting and resting period, 
administer 1-2 times a week.

B.D.C.  

250ml



Primul ulei de usturoi solubil în apă! 
Indicații: Acest supliment pentru porumbei 
promovează starea generală bună, asigură o 
mai bună circulație a sângelui și îmbunătățește 
funcționarea sitemului respirator și a sistemului 
digestiv. Se recomandă ca porumbeii să 
primească Ulei de usturoi  cu lecitină de 2, 
până la de 3 ori pe săptămână, pe tot parcursul 
anului.
Conține: Ulei de usturoi, Lecitină
Administrare: 5ml la 2kg boabe de 2-4 ori pe 
săptămână; 
5ml la 1 litru de apă de 2-4 ori pe săptămână.

Garlic oil with lecithin - water soluble! 
Indications: This feed supplement for pigeons 
ensures a good physical health, a better blood 
circulation and improves the respiratory and 
digestive system. It is recommended that 
pigeons are fed Garlic oil with lecithin up to 
three times a week, all year.
Composition: Garlic oil, Lecithin
Administration: 5ml Garlic oil with lecithin for 
2kg grains 2-4 times a week
5ml Garlic oil with lecithin for 1L drinking water 
2-4 times a week;

200ml / 500ml

 Garlic oil & lecithin



Previne și elimină mucusul din gât la porumbeii 
voiajori. 
Indicații: Produs este folosit pentru prevenirea 
tricomonozei, coccidiozei și a altor infecții la 
porumbeii voiajori, pe cale naturală. Împiedică 
secreția de mucilagii în zona nazo-faringiană.  
Are efect pozitiv asupra nutriției.
Compoziție: Echinacea purpurea, Thimus 
sp., Eucalyptus, Plantago lanceolata, Uleiuri 
esențiale
Administrare: 1-2 linguri/zi la 2 litri apă.
În zilele dinainte și după concurs: 1 lingură/1 
litru de apă.

Prevents and eliminates the formation of glairs 
in the racing pigeon`s throats
Indications: This product is used for natural 
prevention of trichomonosis, coccidiosis and 
other infections. Stops the formation of mucus 
in the nasal-throat area. Positive effect on 
nutrition and digestion.
Compozitions: Echinacea purpurea, Thimus 
sp., Eucalyptus, Plantago lancelata, Essential 
oils.
Administration: 1-2 spoons/day/2L drinking 
water
Before and after the race:  1 spoon/ 1L drinking 
water.

1000ml / 500ml

Tricogo



Tricoplus îmbunătățit cu Vitamina B1 este un produs 
de TOP în tratamentul tricomonozei, coccidiozei și 
hexamitiazei. 
Este un preparat sigur pentru porumbei, nu produce efecte 
adverse sau toxicitate și nu are efect residual. Datorită 
toxicității scăzute poate fi  administrat chiar și în ziua 
concursului, dacă este cazul. Aportul de Vitamina B1 ajută 
la producerea și menținerea de energie și coordonează 
activitatea nervilor și a mușchilor. 
Compoziție: Rodinazol, Diclazuril, Dextroză, Vit. B1
Administrare: 7 zile pentru tratarea tricomonozei și a 
coccidiozei. În perioada de concursuri și reproducție: 1-3 
zile la fi ecare 3 săptămâni. 

Indications: Tricoplus together with Vitamin B1 is number 
one TOP treatment against thricomoniasis, coccidiosis 
and hexamitiasis.
It is safe to use for pigeons, does not have any side effects 
or toxic effects on the body.
It can even be administered in the basketing day, if 
necessary. Vitamin B1 ensures additional energy boost 
and supports muscle and nerves coordination.
Compositions: Ronidazole, Diclazuril, Dextrose, Vit B1
Administration: 7 days for treatment trichomonosis and 
coccidiosis. During racing and breeding season: 1-3 days 
every 3 weeks.

5g / 100g

Tricoplus 



Tratamentul și prevenția tricomonozei și 
hexamitiazei
Indicații: În tratamentul și prevenirea 
tricomonozei  cauzate de protozoare 
sensibile la ronidazol, la porumbeii de 
concurs și ornamentali.
Compoziție: Substanță activă per tabletă: 
Ronidazol 10%
Administrare: 5 grame per 2 litri apă de 
băut
Contraindicații, efecte adverse, 
interacțiuni: Nu utilizați produsul în cazul 
hipersensibilității la substanță. Nu utilizați 
produsul în timpul perioadei de năpârlire. 
Nu administrați produsul porumbeilor 
destinați consumului uman. Nu se 
cunosc efecte adverse. Dacă apar efecte 
adverse la utilizarea produsului informați 
medicul veterinar sau farmacistul. Nu se 
cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Treatment and prevention of 
trichomoniasis and hexamitiasis
Indications: Treatment and prevention 
of trichomoniasis caused by protozoans 
sensitive to ronidazole in racing and show 
pigeons
Composition: Active substance per 
tablet: Ronidazole 10%
Administration: 5 grams per 2 liters of 
drinking water
Contraindications, side effects, 
interactions: Do not use in case of 
known sensitivity to the substance. Do 
not use during moulting season. Do 
not use for pigeons raised for human 
consumption.  No side effects known. If 
you notice  any side effects please inform 
the veterinary surgeon or pharmacist. No 
known interactions with other drugs.

Ronidazole 10%

80g



Tratamentul și prevenția tricomonozei și 
a hexamitiazei
Indicații: Pentru tratamentul și prevenția 
tricomonizei și a hexamitiazei cauzate 
de protozoare sensibile la ronidazol, la 
porumbeii voiajori și de ornament
Compoziție: Substanță activă per tabletă: 
Ronidazol 20mg
Administrare: 1 Tabletă per porumbel 
timp de 1 - 5 zile consecutive
Contraindicații, efecte adverse, 
interacțiuni: Nu utilizați produsul în cazul 
hipersensibilității la substanță. Nu utilizați 
produsul în timpul perioadei de năpârlire. 
Nu administrați produsul porumbeilor 
destinați consumului uman. Nu se 
cunosc efecte adverse. Dacă apar efecte 
adverse la utilizarea produsului informați 
medicul veterinar sau farmacistul. Nu se 
cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Treatment and prevention of 
trichomoniasis and hexamitiasis
Indications: Treatment and prevention of 
trichomoniasis and hexamitiasis caused 
by protozoans sensitive to ronidazole in 
racing and show pigeons
Composition: Active substance per 
tablet: Ronidazole 20mg
Administration: 1 Tablet per pigeon for 1 
- 5 consecutive days.
Contraindications, side effects, 
interactions: Do not use in case of 
known sensitivity to the substance. Do 
not use during moulting season. Do 
not use for pigeons raised for human 
consumption.  No side effects known. If 
you notice any side effects please inform 
the veterinary surgeon or pharmacist. No 
known interactions with other drugs.

Trico Tab 

50 Tablets



Tratamentul și prevenția tricomonozei și 
hexamitiazei
Indicații: Tratamentul și prevenirea 
tricomonozei și hexamitiazei la protozoare 
sensibile la dimitridazol.
Compoziție: Substanță activă per tablet: 
Dimitridazol 25mg
Administrare: 1 Tabletă per porumbel 
timp de 1 - 5 zile consecutive
Contraindicații și efecte adverse: 
Nu utilizați produsul în cazul 
hipersensibilității la substanță. Nu utilizați 
produsul în timpul perioadei de năpârlire. 
Nu administrați produsul porumbeilor 
destinați consumului uman. Nu se 
cunosc efecte adverse. Dacă apar efecte 
adverse la utilizarea produsului informați 
medicul veterinar sau farmacistul. Nu se 
cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Treatment and prevention of 
trichomoniasis and hexamitiasis
Indications: Treatment and prevention of 
trichomoniasis and hexamitiasis caused 
by protozoans sensitive to dimitridazole in 
racing pigeons.
Composition: Active substance per 
tablet: Dimitridazol 25mg
Administration: 1 Tablet per pigeon for 
1 - 5 consecutive days.
Contraindications, side effects, 
interactions: Do not use in case of 
known sensitivity to the substance. Do 
not use during moulting season. Do 
not use for pigeons raised for human 
consumption.  No side effects known. If 
you notice  any side effects please inform 
the veterinary surgeon or pharmacist. No 
known interactions with other drugs.

Tricomonas Tab 

50 Tablets



Pentru tratamentul și prevenția 
tricomonozei și hexamitiazei
Indicații: În tratamentul și prevenția 
tricomonozei și hexamitiazei cauzate 
de protozoare sensibile la carnidazol, la 
porumbeii voiajori sau de ornament
Compoziție: Substanță activă per tabletă: 
Carnidazol 10 mg
Administrare: 1 tabletă per porumbel.  ½ 
tabletă per pui la înțărcare.
Contraindicații, efecte adverse, 
interacțiuni: Nu utilizați produsul în cazul 
hipersensibilității la substanță. Nu utilizați 
produsul în timpul perioadei de năpârlire. 
Nu administrați produsul porumbeilor 
destinați consumului uman. Nu se 
cunosc efecte adverse. Dacă apar efecte 
adverse la utilizarea produsului informați 
medicul veterinar sau farmacistul. Nu se 
cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

Treatment and prevention of 
trichomoniasis and hexamitiasis
Indications: Treatment and prevention of 
trichomoniasis and hexamitiasis caused 
by protozoans sensitive to carnidazole in 
racing and show pigeons
Composition: Active substance per 
tablet: Carnidazole 10 mg
Administration: 1 tablet per pigeon. ½ 
tablet per youngster during weaning 
period.
Contraindications, side effects, 
interactions: Do not use in case of 
known sensitivity to the substance. Do 
not use during moulting season. Do 
not use for pigeons raised for human 
consumption.  No side effects known. If 
you notice  any side effects please inform 
the veterinary surgeon or pharmacist. No 
known interactions with other drugs.

Carnix Tab

50 Tablets



ARRIVAL DAY Day 2 Day 3
Water/Apă – Electrolit + Cest Energy + 
Topform

Alternative treatment/Tratament alternativ 
săptămânal: Respiratory/Intestinal/Tricomonas

Water / Apă - Topform – liver protect

Alternative treatment 
only when pigeons spend 
more than 2 days in the 
transportation car. Othewise, 
Tricogo is enough. 
Tratament alternativ doar cînd 
porumbeii stau două zile în 
mașină. În rest Tricogo

Grains / Mâncare -  Garlic Oil + B.D.C.

Water in the evening – Tricogo Water /Apă – Topform – liver protect/protecție 
ficat.

Grains / Mâncare- Garlic Oil + B.D.C.
Cesta Drops – eye drops

Day 4 Day 5 Day 6 Day 7
Water / Apă – Vit Amino For distances over 300 km

Water – Topform + Cestasol + 
Cest Energy

Water / Apă – Topform + 
Cestasol + Cest Energy

Water / Apă – Topform + 
Cestasol

Cesta Drops – eye drops

Energy Tab – 2 tablets per 
pigeon during basketing.

DAILY RACING PROGRAM / PROGRAM DE ZBOR



DAILY RACING PROGRAM / PROGRAM DE ZBOR

REPRODUCTION PROGRAM AND YOUNGSTERS / REPRODUCȚIE ȘI PUI

2 x week/săptămână -  B.D.C. + Garlic Oil & Lecithin

2 x week/săptămână - Vit Amino

3 x week/săptămână - Tricogo

The lofts with thricomonas problems/Crescătoriile afectate de tricomonoză: Tricoplus or Ronidazole 10% every 3 weeks/ 

la fiecare 3 săptămâni, 2 - 3 days/zile. 

MOULTING / NĂPÂRLIRE

3 x week/săptămână - Topfom

2 x week/săptămână - B.D.C + Garlic Oil & Lecithin

1 x week/săptămînă - Vit Amino

2 x week/săptămînă - Tricogo

Give special food for moulting, rich in feats and protein. Oferiți mîncare foarte bună de năpârlire bogată în grăsimi și 

proteină.

RESTING / REPAOS

2 x week/săptămînă - Tricogo

Give light food/Oferiți hrană ușoară.



TIPS / PONTURI

21 days of treatment agains Chlamydia on the resting time may save us from Ornitosis complex on the racing 

season!!!

21 de zile de tratament împotriva Chlamydiei, în sezonul de repaos, ne poate feri de problemele Ornitozei, în 

sezonul de concursuri !!!

Fasting for 3 - 5 days during resting time, followed by light food and teas for liver detox for a few days, helps 

with loosing feathers and get into good shape.

Postul negru între 3 și 5 zile, în sezonul de repaos, urmat de o dietă ușoară și ceaiuri hepatice cîteva zile, ajută 

la căderea pufului și la intrarea în formă mai repede.

Using tablets during treatment is much more usefull than using powder, because the right dose is given and 

less time is needed.

Tratamentele cu tablete sunt mai sigure decât cele în apa de băut, datorită dozei corecte și a timpului mai 

scurt, necesar tratamentului !!!
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 www.cest-pharma.com


