
mymom® profimix  
– aanvullende drinkvoeding (in water of melk)

mymom® profimix is een op lijnzaad gebaseerde dranktoevoeging voor 
kalveren, die zowel in water als ook in volle melk vermengd kan worden. 
De hoogwaardige probiotica bieden een goede bescherming tegen een 
besmetting van pathogene bacteriën en bevorderen de spijsvertering van 
de kalveren. De goede smaak van mymom® profimix maakt de drank een 
genot voor elk kalf. Het gebruik is vanaf de eerste levensweek mogelijk.

Voederen
Los 150 g op in melk of in 2 l warm water en geef het zo nodig aan het kalf. 
Vervangt geen melkmaaltijden! Helpt het kalf bij het omstellen van drinken/
drinkgedrag. Zolang het 2 dagen voor het omstellen tot 2 dagen na het 
omstellen wordt gegeven. 

Samenstelling
zeer effectieve probiotica, lijnzaad, druivensuiker, weipoeder, tarwezetmeel, 
natriumbicarbonaat, natriumchloriet, psylliumvezel (zaadhuiden),  
essentiële vitaminen, sporenelementen

Bewaren en houdbaarheid
koel en droog bewaren, na openen goed afsluiten,  
12 maanden houdbaar vanaf productiedatum

Verpakking
5 kg of 10 kg emmer

• hoog werkzame 
probiotica 

• slijmvormende 
inhoudstoffen met een 
positieve werking op de 
darm

• snel beschikbare energie
• zeer goede opname
• eenvoudig oplosbaar in 

water en volle melk



Verantwoordelijke voedermiddelonderneming: 
Tel.: +49 4262 - 20 74 -913 ▪ Fax: +49 4262 - 300 98 19 ▪ nl@jbs.gmbh ▪ www.jbs.gmbh
joachim behrens scheessel gmbh ▪ Celler Straße 60 ▪ D-27374 Visselhövede

Probiotica  
verbeteren de voederconversie en 
bieden een belangrijke bescherming tegen 
pathogene kiemen. Zij brengen ook de darmflora in 
evenwicht en ondersteunen zo het kalf in stresssituaties. Zij helpen ook bij de 
vorming van belangrijke enzymen die de vertering van niet-lactisch voedsel 
bevorderen.

11.

Sporenelementen en vitaminen 
zijn essentieel voor een goede ontwikkeling. Mangaan, zink, koper en kobalt 
zijn belangrijke bestanddelen van spijsverteringsenzymen en in combinatie 
met selenium en vitamine E belangrijk voor het immuunsysteem. Jodium 
ondersteunt de stofwisseling en de groei. Vitamine D zorgt voor een stabiele 
botvorming.

22. 

Prebiotica en slijmvormende ingrediënten beschermen en 
ondersteunen de gevoelige darm. Omega-3-vetzuren zijn bijzonder belangrijk 
voor het immuunsysteem en de bescherming van de huid. Aangezien het kalf 
deze echter niet zelf kan produceren, worden zij via het voeder toegediend.
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