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Aantekeningen/Notes

"Udder Comfort is superspul!"

Fam. Bouwmeester, Lochem
Gebruikt Udder Comfort sinds twee jaar
Aantal koeien:  130
Productie:  9500 liter – 4.31% vet / 3.57% eiwit

Kwaliteitsuiers geven kwaliteitsmelk

Etherische oliën - natuurlijke ingrediënten - Zachte en gezonde uiers om kwaliteitsmelk te produceren

Voor Europa      Tel. (+31) 599 481786 
info@comfortsolutionseurope.com  |  WWW.COMFORTSOLUTIONSEUROPE.COM

Het comfort voor onze koeien vinden wij erg belangrijk. Wij 
doen alles om het onze koeien zo comfortabel mogelijk te 
maken. Udder Comfort is een product dat ons ontzettend 
helpt om dat doel te bereiken.

Wij gebruiken Udder Comfort rondom het afkalven van onze 
vaarzen en koeien en zien na behandeling van drie tot vier 
dagen dat de zucht bijna volledig weg is maar het grootste 
voordeel is dat onze koeien rustiger zijn tijdens het melken 
en dat sinds wij Udder Comfort gebruiken ze de melk sneller 
laten schieten. Dat het zo goed zou werken hadden wij nooit 
verwacht! 

Wij hebben sinds kort de Udder Comfort spraygun in bezit, 
waarmee we het nog gemakkelijker aan kunnen brengen en 
dus sneller kunnen werken.


