
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

mymom® protect – pasta ter stabilisatie van de spijsvertering

• ondersteunt de 
darmgezondheid

• normaliseert de 
consistentie van de mest

• stimuleert het 
drinkgedrag

• snelle werking
• indien nodig, 1 - 2 

toedieningen per kalf
• eenvoudige toediening 

(oraal)

Met de geboorte hebben de kalveren de eerste grote stress in hun leven 
overwonnen. Maar de eerste weken zijn voor veel van hen toch een kritische 
tijd. Het eigen immuunsysteem is nog niet compleet opgebouwd en in de 
omgeving zijn er veel bacterien aanwezig. Verhoogde verlies van vochtigheid 
door de darmen brengt een kalf in korte periode aan zijn / haar grenzen. 
Snel ingrijpen is dus gewenst. Het kalf heeft onze ondersteuning nodig. 
Met behulp van mymom® protect kunt u bij eerste aantekenen van dunne 
mest en een slechte ontwikkeling de kalveren verder helpen. mymom® 
protect stabiliseert de vertering door immuunstimulerende gistcelwand 
extracten. Doordat de bacterien aan de gisten hechten voorkomt men dat 
de darmwanden aangegrepen worden. Etherische oliën ondersteunen dit 
proces. Fittere kalveren brengen niet alleen meer vreugde, daar heb je ook 
minder werk van! Hoe gelijkmatiger zich een kalf ontwikkelen kan, des te 
beter groeit het. Kijk niet toe hoe uw kalf zwakker wordt, maar handel direct! 
mymom® protect helpt uw kalf, wanneer het de meeste bescherming nodig 
heeft.

Toediening (oraal)
• voor kalveren in de opfok tot een leeftijd van 4 maanden
• 25 ml per dier per dag  

1e toediening (25 ml) bij eerste aanduidingen van dunne mest  
2e toediening (25 ml) optioneel, 3 dagen later

• Dosering makkelijk in te stellen.

Samenstelling: gistcelwanden, natriumcitraat, natriumchloride, etherische olie

Houdbaarheid: koel en droog opslaan, na het gebruik weer goed af te 
sluiten, 12 maanden vanaf productiedatum

Verpakking: 6 spuiten a 50 ml per karton


