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Voor meer informatie kijk op www.nutrifeed.nl 

U wilt graag een optimale kalveropfok met een maximaal resultaat. Dat levert u immers 

duurzame melkkoeien op. Kies daarom voor de kalvermelkpoeders van Nutrifeed, de jongdier-

voederspecialist van FrieslandCampina. De enige hoogwaardige kalvermelkpoeders op basis 

van úw melk. En die basis is gezond, duurzaam en voordelig. De juiste gezonde ingrediënten, 

een kortere opfokperiode en lagere opfokkosten: drie keer de beste start voor uw kalveren. 
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