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Producten voor darmondersteuning Toepassing
Vitallin Bevat lijnzaad voor optimale darmfunctie water / melk
Vitalfort Bevat elektrolyten voor een goede vochtbalans water

Producten voor vitaliteit Toepassing
Vitalcure Bevat vitaminen en mineralen en bevordert de vitaliteit melk

Vitaladd
Bevat citroenzuur, vitaminen en mineralen, stabiliseert 
en vult de (koe)melk aan

melk

Gezondheidsproducten
ter ondersteuning van de vochtbalans 
en darmfunctie

Denkacare

• Bevat elektrolyten voor een goede vochtbalans
• Goede smaak, resulteert in goede opname
• Ondersteunt de vochtopname uit de darm
• Stabiliseert de elektrolyten- en vochtbalans
• Verbetert krachtvoer opname
• Bevat goed verteerbare koolhydraten
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• Bevat lijnzaad
• Ondersteunt darmwerking
• Helpt de mest vaster te maken
• Helpt bij het opnemen van vocht uit de darmen
• Goede oplosbaarheid
• Stabiel in oplossing
• Snel zichtbaar resultaat

D
en

ka
ca

re
 V

it
al

lin

• Voorziet in de vitamine, spoorelementen en
mineraal behoefte van het kalf

• Bevat citroenzuur
• Verbetert stremming in kalvermelk en (koude)

koemelk
• Ondersteunt de vertering
• Zeer goed oplosbaar
• Beperkt de bacteriegroei in de (koe)melk
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• Geeft een gezonde glanzende vacht
• Voor een gezonde start bij toepassing 1e 10

dagen na de biestperiode
• In te zetten bij stresssituaties zoals spenen of

verhokken
• Zorgt voor een voldoende inname van

vitamines en mineralen
• Stimuleert het herstel na perioden van stress
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Darmgezondheid protocol
ter ondersteuning van de vochtbalans 
en darmfunctie

Denkacare

Randvoorwaarden

• Verstrek de melk via een speenemmer of speenfles.
• Gebruik een sonde alleen voor water en niet voor de melk i.v.m. pensdrinken.
• Zorg voor een droog en schoon ligbed.
• Geef extra warmte door middel van een lamp of kalverdekje.
• Controleer de lichaamstemperatuur van de kalveren, raadpleeg uw dierenarts bij

>39,5°C.

• Bevat lijnzaad voor
optimale darmfunctie
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• Bevat elektrolyten voor
een goede vochtbalans

BIJ een periode van behoefte aan darmondersteuning

Voeding Frequentie Duur Aantal liter Toevoeging Dosering
Melk 2/dag 1-3 dagen 1,5 Denkacare Vitallin 50 gr/L
Water 2/dag 1-3 dagen 1,5-2,0 Denkacare Vitalfort 25 gr/L

VOORAFGAAND aan een periode van behoefte aan darmondersteuning

Voeding Frequentie Duur Aantal liter Toevoeging Dosering
Melk 2/dag 10-14 dagen 1,7-2,0 Denkacare Vitallin 10 gr/L
Water 1/dag 10-14 dagen 1,5-2,0 Denkacare Vitalfort 25 gr/L

NA een periode van behoefte aan darmondersteuning

Voeding Frequentie Duur Aantal liter Toevoeging Dosering
Melk 2/dag 5-7 dagen 1,7-2,0 Denkacare Vitallin 10 gr/L
Water 1/dag 5-7 dagen 1,5-2,0 Denkacare Vitalfort 25 gr/L


