
mymom® pur  
– premium kalvermelk

mymom® pur is het juiste product voor iedereen, die een zo goed mogelijke 
verzorging van de kalveren vanaf het begin af aan belangrijk vinden.

Uit hoogwaardige, zorgvuldig behandelde grondstoffen onstaat met behulp 
van een speciale, gepatenteerd productieproces een melkvervanger met 
een optimale vetverteerbaarheid. 

Zo bevat mymom® pur een gegarandeerd gehalte aan natuurlijke 
immunoglobulinen uit de melk. Dit betekent dat mymom® pur het kalf 
helpt om een gezond en resistent immuunsysteem op te bouwen. Het 
mageremelkgehalte van 30 % zorgt voor een hoge verteerbaarheid en 
een korte verzadiging, zodat de opname van ruwvoer wordt bevorderd. 
De optimale vet-eiwitverhouding bevordert een gezonde groei 
zonder celvetdegeneratie te veroorzaken. Probiotica bevorderen de 
darmgezondheid en voorkomt spijsverteringsproblemen. De waardevolle 
essentiële oliën ondersteunen ook de spijsvertering en zorgen voor gezonde 
luchtwegen.  
Met mymom® pur kunnen uw kalveren zich optimaal ontwikkelen. Want 
alleen gezonde en fitte kalveren worden prestatiegerichte koeien met een 
hoge levensverwachting.

mymom® pur bevat: 
weipoeder, magere melkpoeder, plantaardige oliën, 
tarweproteïneconcentraat (ontsloten), lijnolie, probiotica sporenelementen, 
vitaminen en essentiële oliën 

12 maanden houdbaar vanaf 
productiedatum.

• gegarandeerd gehalte 
aan immunoglobulinen

• hoge kwaliteit 
grondstoffen

• essentiële oliën voor 
gezonde luchtwegen

• goede oplosbaarheid 
• goede smaak, kalveren 

drinken het graag
• optimale vet-eiwit-

verhouding (18 : 22,5)

Omdat kalveren 
de toekomstige 

melkkoeien zijn ...



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

Voederen: 
Drinkemmer

2/3 water: 50 °C 145 g per liter totaale watermassa

+ 1/3 water 

Minimale concentratie:  

145 g mymom® pur 
per liter water

0,875 liter water  
+ 0,125 kg mymom® pur 

1 liter melkvervanger

Aanroertemperatuur: 50 °C • Drinktemperatuur: 39 °C
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