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DÉ BIESTVERSTERKER 

VOOR KALVEREN
Jonge dieren zijn gevoelig en verdienen 
daarom extra zorg. Daarnaast is een gezonde 
start de basis voor de toekomst! Als specialist 
in voeders voor jonge dieren, heeft Denkavit 
de Denkacare lijn geïntroduceerd. Denkacare 
producten zijn gezondheid ondersteunende 
producten die het welzijn en de ontwikkeling 
van het jonge dier ondersteunen. Denkacare 
Vitalfirst is speciaal ontwikkeld voor kalveren 
en lammeren in de eerste levensfase en draagt 
bij aan een gezonde start. 
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VITALFIRST

Gedroogde koebiest voor een optimale start in het leven
•  Verhoogt de weerstand aanzienlijk

•  Hoge concentratie (>27,5%) immunoglobulinen (IgG’s) 

•  Ondersteunt het immuunsysteem 

•  Ziekte vrij 

•  Perfecte aanvulling voor lagere kwaliteit biest

•  Extra vitamines toegevoegd
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EEN GOEDE START BEGINT BIJ WEERSTAND. 
EEN KALF WORDT ZONDER ANTISTOFFEN 
GEBOREN EN HEEFT DAAROM BESCHERMING 
NODIG VAN DE BIEST. EEN HOGE 
CONCENTRATIE ANTISTOFFEN (IGG’S) IN HET 
KALF VERHOOGT DE OVERLEVINGSKANS 
OP JONGE LEEFTIJD AANZIENLIJK. HET 
VERSTREKKEN VAN EEN HOGE KWALITEIT 
KUNSTBIEST OM KOEBIEST MET EEN LAGERE 
BRIX WAARDE MEE AAN TE VULLEN IS HIERBIJ 
ESSENTIEEL.

Opname capaciteit van IgG’s
De capaciteit van een kalf om antistoffen (o.a. IgG’s) op te nemen neemt snel af na geboorte. Na 6 

uur is de absorptiecapaciteit ca. 50%, zie ook figuur 1 . Daarom is het zeer belangrijk dat een kalf in 

de eerste uren na geboorte direct goede kwaliteit biest verstrekt krijgt.

‘ Met Denkacare 
Vitalfirst legt u 
de basis voor een 
gezonde veestapel’

DENKACARE WERKING WAARVOOR TOEPASSING WANNEER DOSERING

 Vitalfirst

Bevat een hoge 
concentratie 
IgG’s (>27,5%) 
voor een 
optimale start 

Verhoogt de 
weerstand door het 
immuunsysteem te 
ondersteunen

Water (42-45 0C) 
Biest (30-35 0C) 

1e voeding zo snel 
mogelijk na geboorte, 2e 
voeding binnen 6 uur na 
de eerste voeding 

Brix van de biest 
<21%: 50 gram per 
liter biest. 
Brix van de biest 
<18%: 100 gram per 
liter biest.  
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