
Vitalcure
DENKACARE

VITAMINEN, MINERALEN EN 

SPOORELEMENTEN VOOR 

EEN OPTIMALE START

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. 

WWW.DENKAVIT.COM

VITAMINEN, MINERALEN EN 
SPOORELEMENTEN VOOR EEN 
OPTIMALE START
•  Ondersteunt het immuunsysteem 

•  Nu ook extra goed oplosbaar (ook in melk)

•  Ook als topdressing over het voer te gebruiken

•  Ondersteunt het herstel in/na een periode van 

stress

MET EXTRA 

VITAMINE D



WWW.DENKAVIT.COM

DENKACARE WERKING WAARVOOR TOEPASSING WANNEER DOSERING 

 
Vitalcure

Bevat een hoge 
concentratie 
vitaminen, 
mineralen en 
spoorelementen 

Ondersteunt het 
immuunsysteem en 
versnelt het herstel 
na een periode van 
stress

Oplossen in 
de melk of als 
topdressing 
over het voer 

Dag 3 t/m dag 
12  en na een 
periode van 
stress

Kalveren: 2x10 
gram per dag.
Lammeren: 2x2,5 
gram per dag

Een goede start begint bij weerstand. 
Ieder dier heeft bij geboorte een 
andere voorraad aan vitaminen, 
mineralen en spoorelementen in haar 
lichaam. Door de hoge concentratie 
aan vitaminen en mineralen in 
Vitalcure helpt Vitalcure om de 
‘batterij’ van de dieren zo snel 
mogelijk op te laden. 

NU MET EXTRA VITAMINE D!

Vitamine D speelt een belangrijke rol 

in het metabolisme in de botten en 

heeft ook een prominente rol in het 

primaire afweersysteem. Dit resulteert 

in vitalere kalveren. Voor een goede 

gezondheid is een vitamine D level 

van 30 ng/ml bloed serum optimaal 

(Nelson et al., 2012).

Uit onderzoek is gebleken dat kalveren die de eerste tien dagen 20 
gram Vitalcure per dag krijgen, gemiddeld ±5 kg zwaarder waren. 
Kalveren voelen zich fitter en nemen daardoor meer voer op.

Uit dit onderzoek blijkt dat kalveren die Vitalcure met extra 
vitamine D krijgen de 30 ng/ml het snelst bereiken. Hierdoor 
hebben ze meer weerstand in de eerste levensweken. 
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‘Vitalcure helpt 
om de ‘batterij’zo 
snel mogelijk op te 
laden.’
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