
 

 

 

 

 

 

Producten voor de biologische landbouw 

Nutriprof is al vele jaren gespecialiseerd in de productie van biologische 
mineralen voor vee. In onze fabriek produceren wij zowel biologische- als 

conventionele mineralen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature Bloc likemmer 
- Bevat de noodzakelijke mineralen en  
   sporenelementen 
- Bevat pensbestendig selenium  
   voor een betere opbouw van  
   organische stoffen 

 

Nature Dry likemmer 
- Verrijkt met vitamines en magnesium 
- Geschikt voor beweiding van melk- 
   koeien en voor droogstaande koeien 

Vara Bloc likemmer 
- Preventieve wormbestrijding 
- Geeft het dier de kans zijn natuurlijke  
   immuniteit tegen maagdarmparasieten  
   op te bouwen 
- Bezit geen curatieve werking 

Math’s Bag Extra  
- Met pensbestendig selenium voor een betere 
  opname 
- Leent zich perfect tot inmengen 
   (mengwagen) in het rantsoen 
- De kruimel kan ook als “Topdress” 
   gebruikt worden 

 

Supra Sel liksteen 
- Liksteen van zuiver zout  

Math’s Io Sele 
- Prima zoutsteen verrijkt met  
   extra jodium en selenium 

 

 

 

 

 

Math’s Jolium/Selenium zout 
- Zouttoevoeging verrijkt met jodium 
  en selenium  
- Selenium:  20 mg/kg 
- Selenium R-P:  20 mg/kg 
- Jodium:  250 mg/kg 
- Koper:  500 mg/kg  
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Math’s Supravit 
- Liksteen met multivitaminen en 
   mineralen preparaat 
- Primordiaal voor een goede  
   energiehuishouding 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Di calciumfosfaat 
- Een supplement voor zowel 
   calcium als fosfaten 
- Essentieel voor een juiste basis 
   gezondheidszorg 
- Verhoogt de botgezondheid en 
   versterkt de spieren 

 

Mono calciumfosfaat 
- Positief effect op de ontwikkeling 
  en behoud van skeletweefsel, groei, 
  eetlustcontrole, energietransfer en 
  vruchtbaarheid 

 

 

Natriumbicarbonaat 
- Zeer zuivere vorm 
- Neutraliserende werking op zuren 
- Reduceert hittestress 
- Preventief voor pensverzuring 

Magnesiumchloride 
- Verlaagt het risico op kalfziekte 
   en kopziekte 
- Zeer verteerbaar voor herkauwers 

 

 

 

 

 

 

 

Calcium Carbonaat 
- Zorgt voor een geconcentreerde 
  calciuminname 
- Vormt en herstelt het skelet, de 
  spiercontracties en het bloed- 
  evenwicht 

 

 

 

 

 

 

 

 
Math’s Toxi-Fix 
- Mycotoxine- en Ammoniakbinder 
- Een natuurlijk klei dat de grootste  
   absorptiecapaciteit heeft  
- Voorkomt diarree-problemen 
- Regelt in de silo het vochtevenwicht 

 

Stalosan Green 
- Stalosan F voor de biologische veehouderij 
- Verlaagt ammoniak en waterstofsulfide 
   emissies 
- Verbetert de kwaliteit en verlengt de  
   houdbaarheid van het instrooimateriaal 
- Stabiliseert de microbiële flora 

 

Magnesiumoxide 
- Bevordert de algehele conditie 
   van dieren 
- Vult het magnesiumtekort in 
   rantsoenen aan 
- Ondersteunt het evenwicht zuur / 
   base in de pens (buffer) 
- Voorkomt kopziekte 

Propionzuur 
- Antischimmel voor in de pens of in 
   de kuil 
- Levert energie 
- Geeft broei en schimmels geen kans 

 

Geraffineerd zout 
- Zeer zuiver vacuümzout 
- Hoog natriumchloride gehalte 

 

 

 

 

 

 

Follow us: /nutriprof-sprl              @NutriprofSprL 
 


