
Direct na het afkalven, verliest de koe grote hoeveelheden essentiële nutriënten 
die van  belang zijn voor de start van de lactatie. Fresh Cow YMCP laat de koe 
gemakkelijker herstellen door het levende gist, magnesium, calcium, kalium en niacine 
die toegevoegd zijn aan het product. Het gebruik van Fresh Cow YMCP zorgt ervoor 
dat de koe spoedig op niveau kan terug komen, en bevordert de eetlust waardoor er 
minder kans is op stofwisselingsziekten. Dit resulteert in een hogere melkgift. 

BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN:   Levend gist, magnesium, calcium, kalium, 
elektrolyten, niacine en betaïne.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

• Bevat een hoge dosering levende gisten om de pensbacteriën en -microben te 
voeden en te stimuleren om zo de pens te helpen bij een snelle start.

• Magnesium is toegevoegd om de koe beter calcium te laten absorberen.  

• Dit product bevat 54 gram calcium, afkomstig van 4 verschillende bronnen, 
waaronder  zeer smakelijk en snel absorberend melk-calcium. Dit helpt bij de 
spierspanning in de pens en baarmoeder en resulteert in het vlot afkomen 
van de nageboorte, een betere penswerking en een verminderde kans op 
lebmaagverdraaiingen.

• Het toegevoegde kalium is essentieel voor de stofwisseling en zorgt voor de efficiënte 
benutting van voer.

• Niacine is toegevoegd voor de preventie van slepende melkziekte. 

WANNEER GEBRUIKEN

• Meteen te voeren na het kalven. 

• Voor koeien die zich in een negatieve 
energiebalans bevinden

• Als nabehandeling van een calciuminfuus zodat 
het calciumniveau van de koe op peil blijft. 

GEBRUIKSAANWIJZING:

Toepasingsmethoden:

In water - 

Mix 500 gram Fresh Cow YMCP 
met minimaal 20 liter warm water. 
Verstrek direct na het afkalven. 
Hoe sneller de Fresh Cow YMCP 
aangeboden wordt, hoe beter de 
opname.  

In het rantsoen, gemengd of 
handmatig - 

Mix voldoende Fresh Cow 
YMCP door het rantsoen zodat 
per koe 500 gram Fresh Cow 
YMCP verstrekt wordt. Zorg 
bij  het handmatig verstrekken, 
dat de Fresh Cow YMCP door 
het krachtvoer of het rantsoen 
gemengd wordt.  

Compleet supplement voor pas afgekalfde koeien met levend gist, magnesium, 
calcium, kalium, en niacine voor een gemakkelijke en snelle transitie van droogstand 
naar lactatie.
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BESCHIKBAARHEID VERPAK-
KING EN HOEVEELHEID
500 gram zakjes


