
Voor geiten- en 
schapenlammeren

DENKAMILK



Voor de opfok en mesterij van jonge herkauwers heeft Denkavit 
een assortiment geiten- en schapenmelken ontwikkeld onder 
de merknaam Denkamilk. Denkamilk producten kenmerken zich 
door een hoge kwaliteit, uitstekende gebruikerseigenschappen, 
goede groeiresultaten en het positieve effect op de gezondheid 
van de lammeren. 

Om de natuurlijke gezondheid van uw lammeren te ondersteunen 

en een optimale groei te realiseren, bevatten Denkamilk 

producten een unieke combinatie van zuren, prebiotica, 

etherische oliën en Progres®.

Naast de Denkamilk producten heeft Denkavit Denkacare 

producten in haar assortiment, die de vitaliteit en de weerstand 

van de lammeren verhogen. Ook het herstel tijdens of na 

gezondheidsproblemen wordt met deze Denkacare producten 

bevorderd.

Denkamilk producten zijn uitstekend oplosbaar, geruime tijd 

stabiel,  geschikt voor alle voersystemen en hebben een ultieme 

smaak. 

TOP KWALITEIT 

PRODUCTEN VOOR 

LAMMEREN 

OVITOP CAPRI-OVI CAPRIFIT CAPRIMEL CAPRIPLUS

Ruw eiwit 20 21,5 22 23 22

Ruw vet 26 24 24 19 20

Ruwe celstof 0,0 0,0 0.1 0,1 0,1

Groei ++++ ++++ ++++ +++ ++

Veiligheid ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Ruw- en krachtvoeropname + ++ ++ +++ ++++

Toepassing drinkautomaat ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Toepassing lambar ++++ ++ - +/- -

Stabiliteit ++++ +++ ++ ++ +

Koud oplosbaar ++++ +++ ++ ++ +
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“Met Denkamilk producten legt 
u de basis voor een gezonde en 
goed presterende veestapel!”

DOSTO® EMULSION

Natuurlijke oregano-olie 

ter ondersteuning van de 

darmgezondheid

CAPRI-OVI

Hoog energiege-

halte en hoge groei

CAPRIPLUS

Betaalbare 

groei en hoge 

krachtvoeropname

CAPRIMEL

Zeer smakelijke 

melk en 

uitstekende groei

OVITOP

Uitstekende 

groei en volledig 

zuiveleiwit

CAPRIFIT

Hoog energie-

gehalte met hoog 

rendement

VITALCURE

Ter ondersteuning van 

het immuunsysteem

VITALFORT

Ter ondersteuning van 

de vochtopname uit de 

darm

VITALLIN

Bevat lijnzaad voor 

optimale darmfunctie

VITALAIR POWDER

Ondersteunt de 

luchtwegen om vrijer te 

ademen

VITALFIRST

Dé kunstbiest voor 

lammeren.
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Denkavit Nederland BV

Tolnegenweg 65 | Postbus 5

3781 PV | 3780 BA  Voorthuizen

Nederland

T +31 342 47 92 00

denkamilk@denkavit.nl

www.denkavit.com

GROEIEN DOE JE SAMEN ... MET DENKAVIT

Groeien doe je samen is de filosofie van Denkavit. 

Nutritionisten, voedingsonderzoekers en veehouders 

over de hele wereld staan dagelijks voor de taak om een 

gezonde groei van dieren te waarborgen. Dat hoeven ze 

niet alleen te doen. Wij ondersteunen hen met de kennis 

en producten die nodig zijn om dat doel te realiseren. 

Niet alleen nu, maar ook op de lange termijn. Daarom 

speuren wij continu naar nieuwe producten, concepten 

en toepassingen van grondstoffen en additieven. 

Kennis… waarmee ook u verder groeit.


